
ESCOLA FORMACIÓ
D’ESCOLTES DE MENORCA

CURS DE DIRECTOR/A D’ACTIVITATS
EN EL TEMPS LLIURE 

INFANTIL I JUVENIL



A QUI VA DIRIGIT?

El curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure, que compta amb la col·laboració

del  Consell  Insular  de  Menorca,   està  adreçat  per  a  persones majors  de  20 anys,

interessades o que estiguin treballant  i/o  col·laborant  com a directores de lleure en

colònies, centres, escoles, moviments educatius, etc., que vulguin obtenir la titulació

corresponent i, al mateix temps, adquirir una formació global bàsica. 

L’aprofitament  d’aquesta  formació  permet  l’obtenció  del  títol  de  Curs  de  director/a

d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil; titulació necessària per a dinamitzar i

gestionar qualsevol tasca educativa en el món del lleure.

REQUISITS

Per matricular-se al curs de director/a, l’alumnat ha d’estar en possessió del diploma de

monitor/a o del certificat de professionalitat de dinamització d’activitats infantils i juvenils

de temps lliure o equivalent,  i  no estar inscrit  en el  Registre central  de delinqüents

sexuals, regulat pel Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre (BOE núm. 312, de 30

de desembre). 

A més, ha de complir algun dels requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent a efectes professionals.

b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa

família professional o d’una titulació de formació professional de grau mitjà o de

grau superior.

c)  Tenir  superada  la  prova  d’accés  per  accedir  a  un  cicle  formatiu  de  grau

superior.

d) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de

45 anys.

DESCRIPCIÓ 

El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació

que prepara a l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats

de  lleure  infantil  i  juvenil,  i  que  els  capacita  per  planificar,  organitzar,  gestionar,

dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en

tots  els  seus aspectes,  i  per  representar-los  internament i  externament  assumint  la

creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.



CONTINGUTS 

Els  diferents  mòduls  del  curs  fan  referència  als  continguts  del  certificat  de

professionalitat de Direcció i Coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i

juvenil de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat i formen part

del Catàleg modular integrat de formació professional. Aquests permetran transmetre a

l’alumnat les capacitats per aplicar-les a la seva pràctica educativa.

● Mòdul 1: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius
de lleure infantil i juvenil (120h).

a. Unitat formativa 1: contextualització del temps lliure infantil i juvenil en l’entorn

social (50 hores).

b. Unitat formativa 2: programació, execució i difusió de projectes educatius en el

temps lliure (70 hores).

● Mòdul  2:  Coordinació i  dinamització de l’equip de monitors i  monitores de
temps lliure (80h).

● Mòdul de pràctiques professionals no laborals (120 hores).

Durada: Total 320 hores.

Els següents mòduls del curs es convaliden automàticament,  quedant solament 200

hores etapa lectiva: 

Mòdul:  Processos  grupals  i  educatius,  en  el  lleure  infantil  i  juvenil  (convalidat

automàticament).

Mòdul:  Tècniques  i  recursos  d’animació  en  activitats  de  lleure  (convalidat

automàticament).



TITULACIÓ CURS DIRECTOR/A

Per a obtenir  el  diploma de director/a  cal  haver  superat  tots  els  mòduls de  l’etapa

teòrica i de l’etapa de pràctiques.

El diploma i el carnet expedit pel Govern Balear demostren: 

- l’assoliment de les capacitats i dels continguts formatius del curs i de les unitats

de competències corresponents i, 

- habiliten la persona titulada per a treballar en activitats d’educació en el temps

lliure infantil i juvenil.

DATES I LLOC

- Inici:  divendres 20 de setembre de 2019 

- Finalització: divendres 17 d’abril de 2020

- Aules: Escola d’Adults d’Es Mercadal i Casal de Sobre Vell (durant les 5 sortides

en les que es pernocta). 

CALENDARI

Mòdul 1 – Unitat formativa 1 (50h)
               --Unitat formativa 2 (70h)

Div. 20 setembre 

Ds. 28 setembre

Diu. 29 setembre

Div. 04 octubre

Div. 18 octubre

Ds. 25 octubre

Diu. 27 octubre 

Div. 15 novembre 

Dis. 23 novembre

Diu. 24 novembre 

Div. 29 novembre

Div. 13 desembre

Div. 10 Gener 2020

Ds.  18 Gener 2020

Diu. 19 Gener 2020

Div. 24 Gener 2020

Ds. 01 Febrer 2020

Diu. 02 Febrer 2020

Div. 07 Febrer 2020  

16h a 21h (5h)

10h a 24h (10h)

09h a 18.30h (8h)

16h a 21h (5h)

16h a 21h (5h)

10h a 23.30h (10h, pernoctar)

08h a 19.30h (10h)

16h a 21h (5h)

10h a 23.30h (10h, pernoctar)

09h a 19.30h (9h)

15.30h a 20.30h (5h)

15.30h a 21.30h (6h)

15,30h a 21,30h (6h)

16h a 21h (5h)

09h a 14h (5h)

15.30h a 21.30h (6h)

16h a 21h (5h)

09h a 14h (5h)

15.30h a 17.30h (2h)



Total=122 h

Mòdul 2 (80h) 

Div.  07 Febrer 2020

Ds. 15 Febrer 2020

Diu. 16 Febrer 2020 

Div. 21 Febrer 2020 

Ds. 22 Febrer 2020 

Div.  6 Març 2020 

Div. 20 Març 2020 

Ds.  28 Març 2020 

Diu. 29 Març 2020 

Div. 03 abril 2020 

Div. 17 abril 2020 

17.30 a 21.30h (4h)

10h a 23.30h (10h, pernoctar)

08h a 19.30h (10h)

15.30h a 21.30h (6h)

08.30h a 14,30h (6h)

15.30h a 21.30h (6h)

15.30h a 21.30h (6h)

10h a 23.0h (10h, pernoctar)

08h a 19.30h (10h)

15.30h a 21.30h (6h)

15.30h a 21.30h (6h)

Total=80h

PROFESSORAT
Glòria Mercadal Marquès

Francisca Toral Sales

Judith Morillas Vidal

Sara Agramunt Arnau

Antoni Florit Florit

Nofre Janer Coll

Lorena Izquierdo Galeote

Marta Coll Marquès

COORDINACIÓ
Antònia Florit Salord

Eduardo López Martí

AVALUACIÓ DE L'ETAPA TEÒRICO -  PRÀCTICA

Per  a  l'obtenció  del  diploma,  l'alumnat  ha  de  superar  tots  els  mòduls  de  l'etapa

teoricopràctica. 

Implica  ser  qualificat  com  APTE en  cada  un  dels  mòduls  mitjançant  avaluació  de

competències. Aquesta avaluació es realitzarà mitjançant una rúbrica individual, que

recollirà  els  aspectes  principals  per  tal  de  valorar  el  conjunt  d’aptituds  personals,



indispensables per a realitzar la tasca com educador/a d’activitats de lleure infantil  i

juvenil. Els punts són: 

- Assistència i puntualitat 

- Actitud individual (Contribució, Participació en les activitats de classe, realització i

lliurament exercicis sol·licitats, respecte, col·laboració, Iniciativa, Creativitat).

- Actitud grupal (Participació, cooperació, col·laboració respecte, iniciativa).

- Actitud  en  activitats  pràctiques (cura  del  material,  respecte  del  medi  i  als

companys, participació activa).

L’assistència i participació de l'alumnat en l'etapa Teòrica i Pràctica no podrà ser inferior

al 80% del total d'hores lectives de cada mòdul. 

Del 20% d'hores no cursades, el 10% han de ser recuperades mitjançant la presentació

de treballs  o  altres  fórmules  proposades per  l'escola  de formació i  que acreditin  el

coneixement de les competències corresponents. En cas de no complir amb aquests

requisits, l'alumne o alumna serà donat/da de baixa del mòdul corresponent.

MATRÍCULA, INSCRIPCIÓ I PAGAMENT

El termini de matriculació serà entre el dia 20 d’agost i el dia 15 de setembre de 2019.

Per a formalitzar la matrícula, la persona interessada ha de lliurar la fitxa de participant

omplerta i la següent documentació: 

- 2 fotos de carnet

- Fotocòpia del DNI

- Certificat Negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual, emès pel Registre Central

de delinqüents sexuals

- Títol de Monitor de Temps Lliure o equivalent.

- Alguna de les següents titulacions:

a)Títol batxillerat o equivalent a efectes professionals

b) Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional o

d’una titulació de formació professional de grau mitjà o de grau superior

c) Titulació de prova d’accés a un cicle formatiu de grau superior

d) Titulació de prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de 45

anys.



- Justificant  del  pagament  al  banc  que  s’ha  d’ingressar  al  compte  de  Caixa

Colonya: ES12 2056 0012 2610 0145 1622 (a concepte indicar nom i llinatges)

El preu del curs és: 

- 420€ (associats a ADE Escoltes de Menorca)

- 470€ (no associats a ADE Escoles de Menorca)

Inclou: 

● Les classes teòriques, pràctiques i tutories personalitzades

● Assegurança d'accidents i responsabilitat civil

● Estades a casats 

● Tramitació de la titulació 

INFORMACIÓ

Aquesta documentació s’ha de fer arribar a l’oficina d’Escoltes de Menorca (Plaça Reial

10 bx de Maó). Si teniu cap dubte o consulta a fer-nos us podeu posar en contacte amb

nosaltres per mitjà del correu electrònic (formacio@escoltesmenorca.org) o per telèfon

(971 368 863). 

L’horari d’atenció al públic de l’oficina és de dilluns a divendres de 9h a 13h.   



Curs DIrector/a de Temps del Lleure 2019-20

Modul 1 - Unitat 1 (50h)  
(Setembre 21h de contingut + 2h de presentació)

Dia Horari hores Temari Tallerista

Div. 20/09/2019 16h a 21h
2h 0. Presentació Directora: Glòria Mercadal

3h
1. Evolució de les polítiques de joventut i temps lliure

Nofre Janer

Ds. 28/09/2019 
(Pernoctar)

10h a 14h 4h
1. Aplicació dels conceptes bàsics de referència

Nofre Janer

16h a 20h 4h
1. Procés d'anàlisi del marc psicosociològic del temps lliure

Nofre Janer

22h a 24h 2h
1. Procés d'anàlisi del marc psicosociològic del temps lliure

Nofre Janer

Diu. 29/09/2019

09h a 14h
2h 1. Procés de caracterització juvenil, voluntariat i temps lliure. 

Rellevància de l'educació en valors 
Nofre Janer

3h 2. Procés de definició d'estratègies. Identificació, definició i 
mètodes educatius. Ideari

Nofre Janer

15:30h a 18:30h 3h
2. Aplicació de l'educació en valors en el projecte de temps 
lliure: anàlisi d'idearis d'opcions educatives. La coherència, 
ideari i valors de l'organització

Nofre Janer

Modul 1 - Unitat 1 (50h) - Unitat 2 (70h)
(Octubre 30h, de les quals 10h unitat 1 i 20h unitat 2)

Dia Horari Hores Temari Tallerista

Div. 04/10/2019 16h a 21h 

2h 2. Anàlisi dels valors que transmeten els educadors/es en 
l'activitat de temps lliure 

Judith Morillas Vidal 

3h
2. Procés i tècniques en la transmissió de valors. Conceptes i 
característiques de l'educació en el lleure. Línees bàsiques 
d'un plantejament d'educació en valors. Judith Morillas Vidal

Div. 18/10/2019 16h a 21h

2h 2. Aplicació de la participació com a objectiu i mètode en el 
temps lliure Judith Morillas Vidal

3h 2. Processos d'intervenció grupal. Tipologies i característiques 
dels grups. Mètodes. Funcions del grup Judith Morillas Vidal

Ds. 26/10/2019 
(Pernoctar)

10h a 14h 4h
1. Disseny de plans i programes. Fase de preparació

Sara Agramunt Arnau

16h a 20h 4h
1. Disseny de plans i programes. Fase de preparació

Sara Agramunt Arnau

21:30h a 23:30h 2h 1. Disseny de plans i programes. Fase d'execució Sara Agramunt Arnau

Diu. 27/10/2019
08h a 14h 6h

1. Disseny de plans i programes. Fase d'execució
Sara Agramunt Arnau

15:30h a 19:30h 4h
1. Disseny de plans i programes. Fase d'execució

Sara Agramunt Arnau

55h

Mòdul 1 - Unitat 2 (70h)  
(Novembre 30h, de les quals 20h Unitat 1 i 10h Unitat 2)

Dia Horari hores Temari Tallerista
Div. 15/11/2019 16h a 21h 5h 1. Disseny de plans i programes. Fase d'avaluació Sara Agramunt Arnau

Ds. 23/11/2019 
(Pernoctar)

10h a 24h 4h
3. Disseny projectes. Estructura bàsica d'un projecte educatiu

Judith Morillas Vidal 

16h a 20h 4h 3. Aplicació ideari educatiu d'una institució en una 
intervenció en el temps lliure

Judith Morillas Vidal 



Ds. 23/11/2019 
(Pernoctar)

21:30h a 23:30h 2h
3. Desenvolupament del marc de referència

Judith Morillas Vidal 

Diu. 24/11/2019
09h a 14h

2,30h
3. Experiències de projectes educatius. Taula rodona

Judith Morillas Vidal 

2,30h
3. Experiències de projectes educatius. Visites 

Judith Morillas Vidal 

15:30h a 19:30h 4h 3. Funcions bàsiques de monitors/es i del responsable. Joc de 
rol 

Judith Morillas Vidal 

Div. 29/11/2019 15:30h a 20:30h 5h
1. Disseny de plans i programes. Fase d'avaluació

Sara Agramunt Arnau

Mòdul 1 - Unitat 2 (70h)  
(Desembre 6h)

Dia Horari hores Temari Tallerista
Div. 13/12/2019 15:30h a 21:30h 6h 2. Aplicació de la normativa aplicable Sara Agramunt Arnau

 
Mòdul 1 - Unitat 2 (70h)  

(Gener 22h)
Dia Horari hores Temari Tallerista

Div. 10/01/2020 15:30h a 21:30h
4h 2. Aplicació de la normativa aplicable a projectes de temps 

lliure 
Sara Agramunt Arnau

2h 3. Gestió de recursos en projectes de temps lliure. Recursos 
humans

Sara Agramunt Arnau

Ds. 18/01/2020 16h a 21h

2h 3. Gestió de recursos en projectes de temps lliure. Recursos 
humans

Sara Agramunt Arnau

3h 3. Gestió de recursos en projectes de temps lliure. Recursos 
econòmics

Sara Agramunt Arnau

Diu. 19/01/2020 09h a 14h
3h 3. Gestió de recursos en projectes de temps lliure. Recursos 

materials
Sara Agramunt Arnau

2h 4. Coordinació amb altres agents Sara Agramunt Arnau

Div. 24/01/2020 15:30h a 21:30h 6h 4. Coordinació amb altres agents Sara Agramunt Arnau

 

Mòdul 1 - Unitat 2 (70h)  
Mòdul  2 (80h)  

Febrer 12h (Mòdul 1. Unitat2) i  36h (Mòdul 2)
Dia Horari hores Temari Tallerista

Ds. 01/02/2020 16h a 21h
2h 4. Coordinació amb altres agents Sara Agramunt Arnau

3h
5. Aplicació d'accions de difusió del projecte de temps lliure

Sara Agramunt Arnau

Diu.02/02/2020 09h a 14h 5h
5. Aplicació d'accions de difusió del projecte de temps lliure

Sara Agramunt Arnau

Div.07/02/2020 15:30h a 21:30h
2h

5. Aplicació d'accions de difusió del projecte de temps lliure
Sara Agramunt Arnau

4h 1. Aplicació de tècniques de dinamització a l'equip de 
monitors/es

Glòria Mercadal Marquès

Ds.15/02/2020 
(Pernoctar)

10h a 14h 4h 1. Aplicació de tècniques de dinamització a l'equip de 
monitors/es

Glòria Mercadal Marquès

16h a 20h 4h 1. Aplicació de tècniques de dinamització a l'equip de 
monitors/es

Glòria Mercadal Marquès



Ds.15/02/2020 
(Pernoctar)

21:30h a 23:30h 2h 1. Aplicació de tècniques de dinamització a l'equip de 
monitors/es

Glòria Mercadal Marquès

Diu.16/02/2020 

08h a 14h 6h
2. Desenvolupament de tècniques per a gestionar la 
informació i la comunicació en l'equip de monitors/es i 
agents involucrats/es

Marta Coll Marquès

15:30h a 19:30h 4h
2. Desenvolupament de tècniques per a gestionar la 
informació i la comunicació en l'equip de monitors/es i 
agents involucrats/es

Marta Coll Marquès

Div.21/02/2020 15:30h a 21:30h 6h
2. Desenvolupament de tècniques per a gestionar la 
informació i la comunicació en l'equip de monitors/es i 
agents involucrats/es

Marta Coll Marquès

ds. 22/02/2020 08:30h a 14:30h 6h
2. Desenvolupament de tècniques per a gestionar la 
informació i la comunicació en l'equip de monitors/es i 
agents involucrats/es

Marta Coll Marquès

 

Mòdul  2 (80h)  
(Març 32h) 

Dia Horari Hores Temari Tallerista

Div. 06/03/2020 15:30h a 21:30h 6h
3. Aplicació de tècniques de coordinació a l'equip de 
monitors/es: Dinàmica i funcionament de l'equip de 
monitors/es

Edu López i Tònia Florit 

Div. 20/03/2020 15:30h a 21:30h 6h
3. Aplicació de tècniques de coordinació a l'equip de 
monitors/es: Dinàmica i funcionament de l'equip de 
monitors/es

Edu López i Tònia Florit 

Ds.28/03/2020 
(Pernoctar)

10h a 14h 4h
3. Aplicació de tècniques de coordinació a l'equip de 
monitors/es: Seguiment i supervisió del funcionament equip 
de monitors/es

Edu López i Tònia Florit 

16h a 20h 4h

3. Aplicació de tècniques de coordinació a l'equip de 
monitors/es: Procediment per repartiment de tasques, 
Aplicació de tècniques per al desenvolupament de projectes i 
models, tècniques i protocols de mediació en la resolució de 
conflictes. 

Edu López i Tònia Florit 

21:30h a 23:30h 2h 3. Aplicació de tècniques de coordinació a l'equip de 
monitors/es

Toni Florit

Diu.29/03/2020 

08h a 14h 6h 3. Aplicació de tècniques de coordinació a l'equip de 
monitors/es

Toni Florit

15:30h a 19:30h 4h 3. Aplicació de tècniques de coordinació a l'equip de 
monitors/es

Toni Florit

 
Mòdul  2 (80h)  

Abril 12h 
Dia Horari  hores Temari Tallerista
Div. 03/04/2020 15:30h a 21:30h 6h 4. Desenvolupament d'habilitats tècniques Lorena Izquierdo

Div. 17/04/2020
15:30h a 21:30h

4h 4. Desenvolupament d'habilitats tècniques Lorena Izquierdo

2h Avaluació final Directores: Francisca Toral
 


