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El curs de directors i directores és un programa de formació, adreçat a aquelles
persones que estan interessades en formar-se en el món del lleure.
La durada del curs de monitors/es, en base a l’Ordre BSF/196/2013, de 2 d’agost, és de
410 hores, i inclou les següents etapes:


Una etapa teòrico-pràctica de 290 hores de duració, aquesta etapa inclou
quatre mòduls formatius:
o MF1869_3
D1 Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes
educatius en el temps lliure infantil i juvenil:
- UF1947

o
o
o

UF1 Contextualització del lleure infantil i juvenil en l’entorn social

- UF1948
UF2 Programació, execució i difusió de projectes educ. en el lleure
MF1867_2
D2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.
MF1868_2
D3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.
MF1870_3
D4 Coordinació i dinamització de l’equip de monitors.

S’imparteix en la modalitat semi-presencial, 196 hores de manera presencial i 94 hores a
l’aula virtual. Aquestes hores de e-learning l’alumne les pot realitzar dins el seu ritme
d’aprenentatge des de la primera setmana de curs fins un mes desprès de la última
sessió presencial del curs.


Una etapa pràctica i memòria que consta de 120 hores de treball educatiu en un
centre educatiu de lleure que tingui conveni amb l’Escola de l’Esplai de Tarragona
que consta del següent mòdul de pràctiques:
o MP0410
DP Mòdul de pràctiques professionals no laborals

L’Escola pot informar, si es demana, dels llocs per a poder realitzar les pràctiques amb els
quals té conveni, però la recerca del centre corre a càrrec de l’alumne/a.
A l’acabar les pràctiques s’ha de presentar la memòria de les mateixes d’acord amb el
guió de l’Escola.

Objectius del curs
 Reflexionar sobre l’entorn sociocultural i el temps lliure en la nostra societat i les
corresponents implicacions educatives
 Oferir elements que ajudin a fonamentar la tasca educativa
 Fornir d’estris que facilitin la tasca personal i de l’equip de monitors i monitores en
l’elaboració del projecte educatiu i en la planificació i avaluació de les activitats
 Aprofundir en tècniques de gestió i organització d’una institució d’educació en el
temps lliure
 Aprofundir en els dinamismes del funcionament i animació d’un equip de monitors i
monitores
 Reflexionar sobre les funcions i responsabilitats del director/a
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Criteris d’avaluació
Per a superar la formació cal demostrar les competències fixades en les diferents unitats
de competència i formatives, així com realitzar satisfactòriament les diferents etapes.
L’alumne disposa d’un màxim de cinc anys per finalitzar la formació, a comptar des del
dia que s’inicia el curs.
Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:
- Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul (sessions
completes) i de la totalitat d’hores en la formació virtual
- Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs sempre superant les
proves d’avaluació corresponent, bé siguin presencials o d’e-learning.
- Haver obtingut una qualificació d’apte en el Certificat de pràctiques sobre l’etapa de
pràctiques on es valora la idoneïtat de l’alumne/a en funció de l’actitud i les capacitats
demostrades.
- Reunir les actituds i aptituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la
tasca d’educador com a monitor/a de lleure.
- Haver obtingut apte de la memòria sobre les pràctiques fetes on es valorarà:
 la claredat del plantejament de fons.
 la sistematització de l’exposició.
 la presència de tots els contingut importants en una memòria.
 el grau d’aprofundiment en l’avaluació.
 la descripció i valoració de les tasques realitzades com a director/a.
 la capacitat d’autoavaluació.
 la capacitat d’utilitzar els recursos i coneixements de la formació
rebuda.
Qualificacions del curs
Les qualificacions del curs es podran veure a la web de l’Escola a partir d’un mes i mig
de la data de convocatòria.
Una vegada es notifiqui a l’alumne/a la seva qualificació d’APTE de tota la formació,
l’Escola demanarà la titulació a la Direcció General de Joventut.

RECORDA QUE DISPOSES D’UNA BÚSTIA DE SUGGERMIENTS AL PORTAL WEB DE LA FUNDACIÓ
SIURANA PER PODER EXPRESSAR ELS TEUS SUGGERIMENTS, QUEIXES O FELICITACIONS

