
 

 

                                              
                       Director/a d’activitats 
                 de lleure  infantil i juvenil
                         CURS SEMINTENSIU

 

Objectius:
• Preparar els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips 
   en activitats de lleure infantil i juvenil.
• Capacitar per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar 
   projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els 
   seus aspectes.

Continguts:
Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius 
de lleure infantil i juvenil.
• Contextualització del lleure infantil i juvenil en l’entorn social 
   1. Aplicació del concepte de lleure en diferents entorns infantils 
       i juvenils.
   2. Aplicació d’estratègies educatives en el lleure.
   3. Disseny de projectes educatius de lleure infantil i juvenil.
•  Programació, execució i difusió de projectes educatius en el lleure
   1. Disseny de plans i programes en les intervencions en el lleure.
   2. Aplicació de la normativa a projectes de lleure.
   3. Gestió de recursos en projectes de lleure.
   4. Coordinació amb altres agents.
   5. Aplicació d’accions de difusió del projecte de lleure.
Coordinació i dinamització de l’equip de monitors de lleure
   1. Aplicació de tècniques de dinamització a l’equip de monitors.
   2. Desenvolupament de tècniques per gestionar la informació i 
        comunicació en l’equip de monitors i agents involucrats.
    3. Aplicació de tècniques de coordinació a l’equip de monitors.
    4. Desenvolupament d’habilitats tècniques.
Cal complimentar la part lectiva del curs amb un període de pràctiques 
de 120 hores i  la realització d’una memòria.

Requisits d’accés:
Tenir el títol de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.
Per possibles convalidacions per formació i experiència, consulteu al
darrera del programa.

Reconeixement:
Diploma de director/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 19h.
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: 17015

Dates: Del 23 de desembre del 2017 
             al 25 de març del 2018

Horari: 
Dissabtes de 9  a 14h.
Nadal:
Dies 27, 28, 29 de desembre i  2,  3  i 4 de gener
de 9 a 14h i de 16 a 20h.
Dies 30 de desembre i 5 de gener
de 9 a 14h.

Sortida cap de setmana: 
24 i 25 de març del 2018

Durada: 200 hores

A càrrec de:  Equip docent Curs de Directors/es 

Lloc:  CAE

Preu d’inscripció: 320€ 

NOVES 
DATES

Organitza: Amb el suport de:


