
 

 

                            CP Dinamitzador/a 
                        d’Activitats de Lleure 
                                  Infantil i Juvenil

 

Amb la possibilitat d’obtenir el Títol de Monitor/a d’activitats 
de lleure infantil i juvenil

Objectius:

•  Preparar els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats 
    de lleure infantil i juvenil,
• Capacitar-los per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure 
   infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització
• Aprendre tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència 
   explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques 
   de seguretat i prevenció de riscos.

Continguts:

M1: Activitats d’educació de lleure infantil i juvenil.
M2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.
M3: Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure.

Estructura del curs: 330 hores

150 hores teòriques 
160 hores de pràctiques
20   hores formació  complementàries

Adreçat a:
• Persones, majors de 18 anys, amb una titulació mínima de l’ESO 
    o equivalent. En situació d’atur.

Reconeixement:
Diploma de monitor/a d'activitats de lleure atorgat per la Direcció 
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 
 

  

Horari d’atenció al públic: 

de dilluns a divendres, de 9 a 14 i 
de 16 a 18:30h.
dissabtes matí, de 10 a 13:30h.

El CAE
Plaça  Milcentenari, s/n 
08241 Manresa
tel. 93 872 57 89 
cae@cae.cat
www.cae.cat

Informació i inscripcions:

Codi curs: 17007

Dates:
De 12 de juny al 27 de novembre del 2017

Horari:
Teoria del 12/06/2017 al 21/07/2017 i 
De dilluns a divendres de 9  a 14h.

Pràctiques setembre, octubre i novembre 
(horari i centre de pràctiques a concretar)

Formació complementària del 04 al 07/09/2017:
De dilluns a dijous de 9 a 14h.

Durada: 330 hores

A càrrec de:  Equip docent Curs de Monitors/es 

Lloc:  Casal de les Escodines

Preu d’inscripció: Gratuït -

Sessió informativa: Dijous 1 de juny, 
                                    a les 10 del matí 
                                    al CAE

100%

SUBVENCIONAT


