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A QUI VA DIRIGIT?  

El curs de monitor/a de temps lliure, que es realitza amb la col·laboració del Consell Insular 
de Menorca, s’adreça a aquelles persones majors de 18 anys amb interès o que estiguin 
treballant com animadors/es de lleure -en colònies, centres, escoles, moviments educatius o 
altres institucions o programes- i volen obtenir formació global bàsica, formant-se com a 
monitor o monitora. Aquesta és la vostra oportunitat.

REQUISITS     

S'han de tenir 18 anys complerts o complir-los durant la realització de l'etapa teòrica i no 

estar inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals.

A més, s'ha de complir algun dels requisits següents:

● Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes 
professionals.

● Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família 
professional o d'una formació professional bàsica.

● Tenir superada la prova d'accés al cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior.

● Tenir superada la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys o de 45.

OBJECTIU  

En finalitzar el curs de monitor/a de temps lliure infantil i juvenil, la persona formada ha de: 

- Adquirir major consciència per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil 
i juvenil. 

- Descobrir el paper i les funcions d’un equip de monitors/es. 

- Conèixer la realitat dels fillets/es i joves que educam, així com també els principals factors 
biològics, ambientals i socials que condicionen el seu desenvolupament afectiu, personal i 
social. 

- Capacitar-los per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el 
marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les 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 DEL CURS.   QUÈ APRENDRÀS?  

El curs de formació té una durada total de 310 h i s’estructura en dues etapes: l’etapa lectiva 
i l’etapa de pràctiques. Les hores destinades a cada una de les etapes queden distribuïdes 
de la manera següent:

https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=111403&tipo=1&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca


                

Etapa Lectiva

Els  diferents  mòduls  del  curs  fan  referència  als  que  s’estableixen  en  el  certificat  de 

professionalitat de Dinamització d’activitats de lleure 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.

L’alumnat disposa d’un termini màxim de tres anys per finalitzar la formació, a comptar des 

del dia que s’inicia el curs. Això implica que l’alumne ha d’estar en disposició d’obtenir la 

titulació  en  aquest  termini  i  haver  superat  tots  els  mòduls  i  les  activitats  d’avaluació 

corresponents.

Etapa lectiva: Aquesta etapa inclou tres mòduls formatius amb una durada total de 150 

hores.  La formació que s’imparteix  als  mòduls fa referència a les capacitats  que ha de 

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

Els  mòduls  formatius  s’avaluen  per  competències  i  per  superar  l’etapa  cal  obtenir  la 

qualificació d’apte/a en cada un dels mòduls, i demostrar així la capacitat de l’alumne per 

desenvolupar les intervencions educatives corresponents.

Etapa  de  pràctiques:  Aquesta  etapa  implica  la  realització  del  mòdul  de  pràctiques 

professionals, que té una durada de 160 h. L’alumne pot començar les pràctiques un cop 

cursats tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva. 

Les  pràctiques  són la  posada en pràctica  de les  funcions pròpies  d’un monitor  en una 

activitat de lleure, i les hores de treball educatiu que s’hi realitzen han d’incloure les fases de 

preparació, realització i avaluació de l’activitat que s’ha dut a terme. L’alumne ha de fer les 

pràctiques en una activitat que compleixi les característiques següents:



                

— Han de ser activitats de lleure continuades o intensives.

— S’han de realitzar en un grup d’infants o joves entre 3 i 20 anys, i l’alumne ha de ser com 

a mínim 3 anys més gran que aquests. 

Les pràctiques del curs es desenvoluparan en un centre, entitat o empresa que compleixi 

els requisits següents: 

a) Tenir  un projecte educatiu  i  un equip de monitors i  monitores estable que treballi  en 

equip.

b) Tenir un/a director/a de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació 

en el lleure infantil i juvenil expedit per l’òrgan competent en matèria de joventut del Govern 

de les Illes Balears amb competència en la matèria i també aquelles persones que tinguin el 

Certificat de Professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil.

c) Tenir un grup d’infants o de persones joves estable, d’una franja  d’edat entre 3 i 20 anys, 

i que la durada de les activitats que s’hi facin sigui suficient per a poder avaluar el procés 

educatiu o bé, ser una instal·lació juvenil inscrita en el registre d’instal·lacions juvenils de 

l’òrgan competent en matèria de Joventut i tenir una activitat anual estable. La diferència 

mínima d’edat entre el monitor/a i el grup d’infants ha de ser de 3 anys. En cas que les 

pràctiques es  realitzin  en grups on,  com a mínim,  el  90% de les  persones tinguin  una 

discapacitat intel·lectual, és indispensable que aquest grup disposi d’un projecte educatiu de 

lleure i no els hi serà aplicable els barems de franja i de diferència d’edat. 

d) Han d’ajudar a l’alumne/a en pràctiques a créixer humana i tècnicament,exercitant de 

forma tutelada els aprenentatges teòrics rebuts. 

L’escola  haurà  d’acreditar  el  compliment  d’aquests  requisits  mitjançant  una  declaració 

responsable davant l’òrgan competent en matèria de joventut per mitjans telemàtics o bé 

presencialment al registre del Departament competent en matèria de Joventut. 

Per poder fer les pràctiques cal que l’alumne tingui completa la fitxa individual de pràctiques 

i que l’escola subscrigui un conveni amb l’entitat o empresa on es realitzaran. 

Una  vegada  finalitzat  el  mòdul  de  pràctiques,  s’avaluarà  el  desenvolupament  de  les 

competències de l’alumnat mitjançant dos documents que aquest haurà d’entregar a l’escola 

on ha fet la formació dins de les dates de convocatòria corresponents:

— El certificat de pràctiques que realitza el tutor o tutora del centre i on es valora la idoneïtat 

de l’alumnat en funció de l’actitud i les capacitats demostrades.

— La memòria de pràctiques que elabora l’alumnat i ha d’incloure les fases de preparació, 

realització i avaluació.

L’escola de formació és la que farà la valoració dels documents i qui acreditarà que l’alumne 

ha superat l’etapa de pràctiques quan aquest obtingui la qualificació d’apte en tots dos.



                

TITULACIÓ CURS MONITOR/A   

Per a obtenir el diploma/certificat de monitor/ra cal haver superat tots els mòduls de l'etapa 
teòrica i de l'etapa de pràctiques.

El diploma/certificat de monitor/ra demostra l'assoliment de les capacitats i dels continguts 
formatius  del  curs  i  de  les  unitats  de  competència  corresponents.  Juntament  amb  el 
diploma/certificat,  es  poden  expedir  carnets de  monitor/ra,  els  quals  complementen  el 
diploma/certificat i habiliten la persona que n'és titular per a treballar en activitats d'educació 
en el temps lliure infantil i juvenil.

Els diferents mòduls del curs fan referència a més de la Normativa de Joventut, als que 
s’estableixen  en  el  certificat  de  professionalitat  de  Dinamització  d’activitats  de  lleure 
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. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

CRITERIS PER A L'AVALUACIÓ DE L'ETAPA TEÒRIC PRÀCTICA

Per a l'obtenció  del  diploma,  l'alumne ha de superar  tots  els  mòduls de l'etapa teorico- 
pràctica.

Ser qualificat com APTE en cada un dels mòduls mitjançant avaluació de competències i la 
presentació de la memòria de pràctiques.

Matèria presencial. L’alumnat serà avaluat mitjançant una rúbrica d'avaluació individual, 
que recollirà els següents punts:

- Assistència i puntualitat   (Assistència al curs, Puntualitat, Assistència amb el material 
adequat)

- 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   (Pràctiques al pavelló, piscina, Acampada etc., cura 
del material, respecte del medi i als companys, participació activa.)

L'assistència i  participació de l'alumne en l'etapa Teòric-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 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, l'alumnat serà donat de baixa del mòdul corresponent.

Es valorarà el conjunt d'aptituds personals, indispensables per realitzar la tasca d'educador 
com a monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil.

AVALUACIÓ FINAL

  Nota presencial 80%



                

MATRÍCULA, INSCRIPCIÓ I PAGAMENT 

Per  a  formalitzar  la  matrícula  heu  d’entregar  la  fitxa  de  participant  emplenada  i  la 
documentació necessària:

- 2 fotos de carnet.

- Fotocòpia del DNI.

- Fotocòpia títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes 
professionals, prova d’accés al cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior..

- Certificat Negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual, emès pel Registre Centres de 
delinqüents sexuals.

- Justificant del pagament al banc que s’ha d’ingressar al compte de Caixa Colonya: 
ES12 2056 0012 2610 0145 1622 (al concepte indicar nom i llinatges)

     El preu del curs és: 

- 340 € (associats a ADE Escoltes de Menorca)

- 390 € (no associats a ADE Escoles de Menorca)

     Inclou: 

 Les classes teòriques, pràctiques i tutories personalitzades.

 Assegurança d'accidents.

 Estades a casats 

 Tramitació de la titulació 

MÉS   INFORMACIÓ  

Si teniu cap dubte o consulta a fer-nos us podeu posar en contacte amb nosaltres via 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.  
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