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L’Escola Efa.
Formem a professionals per treballar amb les persones
Som una iniciativa de l’Acellec (l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura) i
estem gestionats per la Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural.
70 empreses sòcies a Catalunya
19.000 contractacions laborals l’any
8.000 llocs de treball estables de mitjana
serveis en 510 centres escolars
90 activitats educatives a l’estiu
40.000 usuaris setmanals en centres culturals
45 cases de colònies de gestió pròpia
Demostrant diàriament que és possible fer empresa al mateix temps que educar, contribuint al
benestar dels ciutadans i promoure l’activitat econòmica des de diferents projectes:
SERVEIS EDUCATIUS
A LES ESCOLES

COLÒNIES

Activitats extraescolars, casals,
menjadors, transport escolar, etc

Colònies d’estiu, colònies escolars,
estades i activitats familiars

SOCIOCULTURALS
Equipaments culturals, serveis de
joventut, ludoteques, etc.

Des de l’Escola Efa proposem una formació on es troben tots aquests espais de lleure educatiu amb
forts valors socials, ambientals i culturals, i ho fem partint de les necessitats laborals del sector,
seguint les línies de la professionalització, el rigor i la qualitat.

Més de 200 cursos l’any i 3.000 alumnes en tots els formats
Itineraris temàtics, formació online, cursos a la carta i oferta subvencionada
Pràctiques garantides i respectuoses amb les alumnes
Plans de formació d’empresa anuals i a mig termini
Elaboració de cursos adaptats a les necessitats de l’empresa
Borsa de treball especialitzada en el sector
Certificació d’itineraris per a professionals en inclusió i diversitat
Perspectiva de gènere en tota l’oferta formativa
Xarxa professional d’alumnes i exalumnes
Plataforma e-learning
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Consultoria en formació
Creus que la formació dins de l’empresa és necessària?
Vols crear un pla de formació útil per assolir els objectius empresarials?
T’oferim la possibilitat de crear el pla de formació ajustat a la teva realitat, acompanyant-te en la seva
creació o creant-la amb el teu suport!
FEM EL PLA DE FORMACIÓ DE L’EMPRESA
Partirem del que ja teniu i avançarem junts per establir un pla útil. El preu final s’ajustarà sempre a la
informació ja disponible i el volum de l’empresa.

Anàlisi de necessitats
Objectius de l'empresa, anàlisi de llocs de treball i identificació de competències.
Qüestionaris, entrevistes, feedback 360º revisió de queixes de clients, estudi de clima, valoració de llocs de
treball.

Disseny i planificació
Identificació de recursos, definició d'objectius de formació, pressupost i programació.
Establiment dels objectius de la formació a partir de l'anàlisi previ. Definir accions formatives, població
destinatària, nombre de persones a formar, moment de l'any idoni per la formació, costos.

Execució del pla
Impartició de la formació, ús d'instal·lacions i recursos pedagògics adequats.
Desenvolupament del pla, segons la planificació prèvia.

Avaluació del pla
Avaluació de la satisfacció, transferència a lloc de treball, impacte de la formació.
Grau d'adequació entre els objectius formatius i els resultats obtinguts. Qüestionaris de satisfacció i
qüestionaris per avaluar impacte i transferència.

Implementació d'accions de millora
Identificar processos de gestió que requereixen millores, introduir accions correctores
Valoració de l’eficàcia de la formació. Elaboració d'informe final.

Si estàs interessat, contacta amb nosaltres i et farem una proposta ajustada a la teva empresa!
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TÈCNIQUES I RECURSOS
PER A EDUCADORS/ES
EN PERMANENT EVOLUCIÓ
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PERSPECTIVA DE GÈNERE DES DEL LLEURE
Per la prevenció de la violència de gènere
Objectius
-

Aprendre eines per fer front a les desigualtats de gènere en l'àmbit del lleure.
Comprendre situacions i conflictes des de la perspectiva de gènere.
Facilitar la identificació d’actituds poc respectuoses i abusives normalitzades.

Continguts
1. Introducció a la perspectiva de gènere.
- Conceptes bàsics.
- L’educació com eina de transformació social.
- La coeducació. Estereotips i models
2. Eines amb perspectiva de gènere.
- Prevenció.
- Gestió de conflictes.
- Mediació

Metodologia
S’impartiran diferents mètodes d’ensenyament-aprenentatge actius amb l’objectiu de crear una
vivència que permeti interioritzar les competències procedimentals per a ser transferides a la realitat
laboral dels alumnes.
Els mètodes es combinaran adaptant-se a les necessitats formatives de l’alumnat i al tipus de
contingut. Els formadors vetllaran per aquesta combinació i adaptació metodològica ajustada a cada
acció formativa, segons quin sigui el centre de l’activitat i la relació que s’estableix entre professor i
alumne.
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“RIURETERÀPIA” DES DEL JOC TEATRAL
Per la cohesió de grups
Un Taller de Risoterapia és una oportunitat inoblidable d’entrar en contacte amb els beneficis del
riure sana a través de diferents maneres d'expressió com ara jocs, dinàmiques, dansa i
improvisacions adreçats a:

Objectius
-

Relaxar els bloquejos musculars dissipant tensions.
Entendre el riure i l’humor com a sentiment alliberador.
Crear relacions sanes amb persones afins.
Aprendre eines per crear ambients agradables, divertits i de confiança.

Continguts
1. Creació d'ambients de confiança i complicitat en grup.
-

Jocs per trencar el gel
Jocs de presentació
dinàmiques participatives

2. Cohesió del grup
-

Jocs inclusius
Dinàmiques teatrals de desplaçament amb diferents estímuls
Diferents marxes Lecoquianes i trobades

3. La innocència i l'absurd del riure
-

Riure de mi mateix i amb els altres
Competències per grups i cohesió de grup
Urgències corporals des del clown
El riure, efecte detonador de plenitud i relaxació

4. Del silenci a la paraula, del control a l'explosió incontenible del gaudi
-

Exercicis de matx-impro i tècniques teatrals

Metodologia
S’impartiran diferents mètodes d’ensenyament-aprenentatge actius amb l’objectiu de crear una
vivència que permeti interioritzar les competències procedimentals per a ser transferides a la realitat
laboral dels alumnes.
L'exigència serà gradual aprofitant al màxim la implicació dels participants, les seves habilitats i
capacitats, partint de dinàmiques simples i endinsant-nos poc a poc en exercicis de complicitat,
confiança i gaudi tant a nivell individual com en grup.
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DANSES I CANÇONS
L’ingredient bàsic per amenitzar moments
Objectius:
-

Conèixer els interessos dels infants d’avui en dia
Ampliar el cançoner particular de cada educador
Trobar el sentit pedagògic de les danses i cançons, revisar-ne el missatge i saber quan és el
moment d’utilitzar-la

Continguts:
1. Danses i cançons tradicionals
2. Noves danses i noves cançons d’animació infantil
3. Les modes entre els més petits

Metodologia
S’impartiran diferents mètodes d’ensenyament-aprenentatge actius amb l’objectiu de crear una
vivència que permeti interioritzar les competències procedimentals per a ser transferides a la realitat
laboral dels alumnes.
Es partirà en tot moment de la participació i implicació dels alumnes.

8

C. Vallirana, 69, baixos 2a.
Barcelona 08006
www.escolaefa.cat
Telf. 93 418 02 57
direccio@escolaefa.cat

RECURSOS PER ARRIBAR A LA CALMA
Tècniques de relaxació amb infants
Relaxar-se abans o després d’una classe o d’una activitat és important.
Calmar les revolucions, reduir els estímuls externs i trobar-se amb un mateix per poder seguir amb
millors condicions.

Objectius
-

Saber aplicar recursos de relaxació adequats a cada edat i situació.
Aprendre diferents tècniques de massatges i automassatges
Aprendre cançons, dinàmiques i jocs per arribar a la calma i la relaxació.

Continguts
1.
2.
3.
4.

Tècniques de relaxació adaptades als infants.
Tècniques de massatges a quatre, sis, vuit i deu mans. Automassatges.
Dinàmiques per calmar l’ambient del grup.
Cerca de recursos propis adaptats a les necessitats de cada grup. Introducció a Yoga per
infants.

Metodologia
S’impartiran diferents mètodes d’ensenyament-aprenentatge actius amb l’objectiu de crear una
vivència que permeti interioritzar les competències procedimentals per a ser transferides a la realitat
laboral dels alumnes.
Es partirà en tot moment de la participació i implicació dels alumnes.

9

C. Vallirana, 69, baixos 2a.
Barcelona 08006
www.escolaefa.cat
Telf. 93 418 02 57
direccio@escolaefa.cat

MENJADORS VIUS I ACTIUS
Dinamització de grups d’infants al menjador escolar
El temps del migdia és un espai on els infants poden gaudir del lleure educatiu i la complicitat amb els
seus companys i monitors, en aquest curs es donen eines per crear un espai viu, ric i dinàmic.

Objectius
-

Obtenir eines per a captar l’atenció.
Aconseguir recursos educatius i lúdics aplicables al menjador escolar.
Generar un clima agradable de relació entre infants i monitors.
Millorar la dinamització dels grups d’infants en l’entorn del menjador escolar.

Continguts
1. El grup d’infants: Expectatives dels infants. Consignes clares i efectives. Dinamitzar hàbits,
moments, activitats i espais.
2. L’equip de monitors/es: Coneixement previ del grup. Adaptar-se a les singularitats.
3. Dinamització del grup: La motivació. Models de diàleg amb el grup. Jocs i dinàmiques. Guiar,
seguir, acompanyar al grup.

Metodologia
S’impartiran diferents mètodes d’ensenyament-aprenentatge actius amb l’objectiu de crear una
vivència que permeti interioritzar les competències procedimentals per a ser transferides a la realitat
laboral dels alumnes.
Els mètodes es combinaran adaptant-se a les necessitats formatives de l’alumnat i al tipus de
contingut. Els formadors vetllaran per aquesta combinació i adaptació metodològica ajustada a cada
acció formativa, segons quin sigui el centre de l’activitat i la relació que s’estableix entre professor i
alumne.
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EDUCANT AL MIGDIA A L’ESCOLA

Acompanyar als infants durant els migdies a l’escola
Educar durant el complex trànsit del dinar i el joc lliure enmig de l’horari lectiu,
Aprofundir en la difícil tasca professional per integrar estratègies pedagògiques que permetin
acompanyar les situacions de conflicte o dubtes del dia a dia.
Aquesta formació està especialment dissenyada i focalitzada en el treball que desenvolupen les
persones que acompanyen i eduquen als infants durant l’estona del migdia a l’escola, a fi d’optimitzar
la seva pràctica, des de la pròpia vivència.

Objectius
1. Compartir i establir criteris per l’acompanyament dels infants.
1.1. Explorar en l’acompanyament respectuós: mirada i posicionament a l’escola.
1.2. Acompanyar en la gestió del conflicte.
2. Fomentar la cohesió i entesa de l’equip pel propi creixement professional.
2.1. Indagar en les estratègies de treball utilitzades: fortaleses i debilitats.
2.2. Donar recursos pel treball de cohesió i integració de l’equip.

Continguts
1. Com acompanyem els infants.
- L’infant capaç. o La presència de l’adult.
- Gestió del conflicte.
- Límits.
2. El nostre espai de treball.
- L’escola com espai per compartir creixements.
- Optimització de l’organització.
- Facilitació dels processos d’acompanyament.
- La mirada entre adults.

Metodologia
Combinació d’exposició teòrica i pràctica reflexiva, a través d’exercicis que simulen situacions per
treballar la percepció, l’actitud i diferents habilitats comunicatives. Farem un recorregut pels sabers i
entendres de cada professional (diagnosi), projectarem conjuntament una mirada compartida
(disseny) i articularem els mecanismes i estratègies per portar-la a terme (desenvolupament i
avaluació)
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UN MUNT DE JOCS
Recursos lúdics per a cada moment

Jugar en el temps de lleure és una de les eines més potents de les que disposem com a educadors i
educadores.
De manera natural i engrescadora, l’espai del joc és una oportunitat per a treballar el
desenvolupament físic i motriu, l’intel·lectual, l’afectiu i el social
Sabem jugar amb els infants? Sabem a què jugar? Coneixem suficients jocs i prou diversos? Sabem
triar el joc idoni per a cada moment, per a cada tipus de grup i per a cada necessitat?

Objectius
-

Conèixer una gran diversitat de jocs, de diferent tipologia, funció i procedència.
Capacitar per a triar i organitzar jocs atenent a diferents objectius, grups d’edat, context i
característiques de la persona.
Treballar el paper de l’educador en l’espai del joc.

Continguts
1. Juguem? Definicions. Valor educatiu. Funcions. Les regles del joc.
2. Tipus de jocs: el joc de la teva vida. Per nombre. Per edat. Per espai. Per moment. Per
objectius dels participants. Per objectius pedagògics. Per tipologies. Per materials. La joguina i
el joc simbòlic.
3. Cooperem o competim? Jocs competitius. Jocs cooperatius. Jocs paradoxals.
4. Jocs populars i tradicionals. Jocs pre-esportius i esports tradicionals l’esport i el joc. Les regles
del joc.

Metodologia
S’impartiran diferents mètodes d’ensenyament-aprenentatge actius amb l’objectiu de crear una
vivència que permeti interioritzar les competències procedimentals per a ser transferides a la realitat
laboral dels alumnes.
Es partirà en tot moment de la participació i implicació dels alumnes.

12

C. Vallirana, 69, baixos 2a.
Barcelona 08006
www.escolaefa.cat
Telf. 93 418 02 57
direccio@escolaefa.cat

COREOGRAFIES CREATIVES
Sorprendre’ns amb els moviments
Integrar la dansa creativa per treballar la cohesió de grup així com els temes i valors que es treballin
dins l’escola i/o menjador escolar.
Fent activitats sorprenents pels altres i per un mateix connectem amb les cançons i les pel·lícules que
ocupen als més menuts, plenes de danses i balls.

Objectius
-

Adquirir eines per treballar el moviment ventall de moviments propis
Conèixer el cos dels infants, que està en creixement i te diferents formes d’expressió.
Aprendre a guiar per crear, en equips d’infants, petites coreografies i espectacles.

-

Viure en primera persona la creació, per poder dirigir una creació/composició feta pels
mateixos infants.

Continguts
1.
2.
3.
4.

Eines i recursos per generar coreografies del grup classe.
Tècniques bàsiques de dansa creativa, per entendre nocions d’espai, temps i moviment.
El moviment, diferents conceptes i valors educatius.
Recursos didàctics i pedagògics concrets (recursos per a estones curtes i projectes més llargs i
ambiciosos).

Metodologia
S’impartiran diferents mètodes d’ensenyament-aprenentatge actius amb l’objectiu de crear una
vivència que permeti interioritzar les competències procedimentals per a ser transferides a la realitat
laboral dels alumnes.
Es partirà en tot moment de la participació i implicació dels alumnes.
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GESTIÓ DE CONFLICTES
Estratègies per solucionar conflictes entre infants
Objectius
-

Entendre la importància de les emocions en un procés de conflictologia.
Aprendre a analitzar els conflictes, descobrint la seva complexitat.
Conèixer diferents eines, estratègies i tècniques de detecció i gestió de conflictes.
Saber trobar solucions pacífiques al conflicte.

Continguts:
1. Conceptualització del conflicte. Visió educativa-positiva del conflicte
- Aprendre del conflicte: què és un conflicte.
- Causes, emocions i conseqüències.
2. La importància de la comunicació en el conflicte. Estil comunicatius
- L’assertivitat i l’escolta activa: l’actitud clau per la gestió del conflicte.
3. Formes positives de resolució de conflictes
- Diferents estratègies i tècniques en la gestió de conflictes.
- Reflexions a partir de casos pràctics i/o personals.

Metodologia:
S’impartiran diferents mètodes d’ensenyament-aprenentatge actius amb l’objectiu de crear una
vivència que permeti interioritzar les competències procedimentals per a ser transferides a la realitat
laboral dels alumnes.
Els mètodes es combinaran adaptant-se a les necessitats formatives de l’alumnat i al tipus de
contingut. Els formadors vetllaran per aquesta combinació i adaptació metodològica ajustada a cada
acció formativa, segons quin sigui el centre de l’activitat i la relació que s’estableix entre professor i
alumne.
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L’EQUIP,
LA CLAU DELS PROJECTES EDUCATIUS
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SOM EDUCADORS I TREBALLEM EN EQUIP
El clima laboral, la clau de l’èxit
Els professionals de l’educació sovint ens movem en espais estressants on de vegades és fàcil caure en
dinàmiques poc adequades per a un bon clima de treball.
Des d’aquí, i tenint en compte que el treball en equip és una competència que mai es deixa de
millorar, podrem aconseguir canvis en la dinàmica habitual del menjador escolar.

Objectius
-

Aprendre a trencar amb les rutines negatives de l’equip.
Marcar objectius per adaptar-se a l’entorn canviant

Continguts
1.
2.
3.
4.

L’enfoc a la solució, no als problemes: l’actitud de l’equip.
L’estat del meu grup i de l’equip.
Treballem en equip: Rols de l’equip. Coses que ens uneixen.
Objectius reals i pla de treball

Metodologia
S’impartiran diferents mètodes d’ensenyament-aprenentatge actius amb l’objectiu de crear una
vivència que permeti interioritzar les competències procedimentals per a ser transferides a la realitat
laboral dels alumnes.
Els mètodes es combinaran adaptant-se a les necessitats formatives de l’alumnat i al tipus de
contingut. Els formadors vetllaran per aquesta combinació i adaptació metodològica ajustada a cada
acció formativa, segons quin sigui el centre de l’activitat i la relació que s’estableix entre professor i
alumne.
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DINÀMIQUES DE GRUP
Busquem les potencialitats
El treball anirà encaminat a aprendre eines i estratègies pedagògiques per descobrir les
característiques, les potencialitats, l’estructura i els processos que defineixen els grups d’individus, en
aquest cas dins el món del lleure.

Objectius
1.
2.
3.
4.
5.

Aprendre què és i quins processos té un grup de persones.
Entendre l’individu a partir de la seva vivència dins un grup.
Aprendre a donar respostes educatives adequades davant d’un grup.
Conèixer que són els rols i com els hem de treballar educativament.
Viure en primera persona la relació entre les dinàmiques de grup i l’educació en el lleure.

Continguts
1. Definició de grup. Què és i que no és un grup?
-

Presentació de les característiques d’un grup: la interacció, les normes, l’objectiu comú, la estabilitat i
durabilitat, la consciència de grup (endogrup i exogrup), el reconeixement, els rols.
Presentació de dels processos d’un grup: la coneixença, la confiança, la comunicació, la cooperació, mediació
de conflictes, la clausura.

2. Fases de desenvolupament d’un grup i dinàmiques.
-

La coneixença: El processos d’interacció entre les persones a l’inici de les relacions.
La confiança. Els jocs i activitats de confiança. Els processos d’obertura. Els processos mirall. L’empatia.
La comunicació. Els processos de la comunicació. L’escolta activa. L’assertivitat.
La cooperació. Dificultats i oportunitats del treball en grup. Els jocs cooperatius.
Les sinergies positives. L’eficàcia i l’eficiència.
La mediació de conflictes. Les crisis. Les dificultats i pors. La resiliència en els grups.
Els rols. Els processos vitals i d’obertura de les persones i els grups.
L’autoconeixença. L’autoestima. L’autopercepció.

3. Els processos vitals
-

Els processos vitals i d’obertura de les persones i els grups. Dinàmiques de fort contingut emocional i vital.
Treball d’emocions. El reconeixement i l’acceptació.
La clausura. L’eufòria i la celebració dels processos i els grups.

Metodologia
S’impartiran diferents mètodes d’ensenyament-aprenentatge actius amb l’objectiu de crear una
vivència que permeti interioritzar les competències procedimentals per a ser transferides a la realitat
laboral dels alumnes.
Els mètodes es combinaran adaptant-se a les necessitats formatives de l’alumnat i al tipus de
contingut. Els formadors vetllaran per aquesta combinació i adaptació metodològica ajustada a cada
acció formativa, segons quin sigui el centre de l’activitat i la relació que s’estableix entre professor i
alumne.
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SALUT I BENESTAR
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MINDFULNESS
Benestar a la feina
Objectius
-

Aconseguir trobar més benestar en l'entorn laboral
Aprendre tècniques per a la gestió de l'estrès
Organitzar millor les relacions interpersonals i professionals
Aconseguir més cohesió d'equip
Millorar les condicions de feina des dels aspectes més senzills als més complexos

Continguts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Minfulness i coaching - tècniques del segle XXI per al benestar i l'assoliment d'objectius
La respiració com a base
La comunicació en les relacions
Gestió de tasques i límits
Enfocament sistèmic: de l'individu a l'organització
Tècniques de relaxació i d'interiorització
Visualització per al benestar i l'assoliment d'objectius
Pla d'acció

Metodologia
S’impartiran diferents mètodes d’ensenyament-aprenentatge actius amb l’objectiu de crear una
vivència que permeti interioritzar les competències procedimentals per a ser transferides a la realitat
laboral dels alumnes.
Els mètodes es combinaran adaptant-se a les necessitats formatives de l’alumnat i al tipus de
contingut. Els formadors vetllaran per aquesta combinació i adaptació metodològica ajustada a cada
acció formativa, segons quin sigui el centre de l’activitat i la relació que s’estableix entre professor i
alumne.
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PRIMERS AUXILIS
Atenció a urgències i emergències a l’entorn del lleure

Objectius
1. Conèixer quins són els accidents més habituals.
2. Distingir les situacions de risc a l’entorn del menjador per a saber derivar als professionals
corresponents.
3. Adquirir els coneixements més elementals per a poder oferir una ajuda eficaç a les persones davant
una emergència per accident o malaltia.

Continguts
1. Prevenir/Protegir – Alarmar – Socórrer
- Situacions de Risc habituals
- Urgències i Emergències
- Intervenció en els accidents quotidians: cops, talls, cremades, picades,...
- Intervenció en: aturada cardiorespiratòria, desobstruccions i tractament de la via aèria,
hemorràgies, traumatismes, alteracions de consciència.
2.Elaboració d’un protocol d’actuació
- Actuació davant de cada accident estructurant la intervenció en protocols i algoritmes
d’actuació.

Metodologia
S’impartiran diferents mètodes d’ensenyament-aprenentatge actius amb l’objectiu de crear una
vivència que permeti interioritzar les competències procedimentals per a ser transferides a la realitat
laboral dels alumnes.
Els mètodes es combinaran adaptant-se a les necessitats formatives de l’alumnat i al tipus de
contingut. Els formadors vetllaran per aquesta combinació i adaptació metodològica ajustada a cada
acció formativa, segons quin sigui el centre de l’activitat i la relació que s’estableix entre professor i
alumne.
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PREUS
A partir de:

Curs
Preu

450’00 €

Preu soci*

395’00 €

Preu

555’00 €

Preu soci*

475’00 €

Preu

765’00 €

Preu soci*

655’00 €

Preu

1.185’00 €

Preu soci*

1.015’00 €

6 hores

8 hores

12 hores

20 hores

*TARIFA: Preu soci Acellec: Els serveis i avantatges per als associats de l’Acellec inclouen un preu amb
descompte en les formacions de l’Escola Efa.
Demana’ns el teu pressupost a mida!
info@escolaefa.cat

Preus per a màxim 25 alumnes.
El preu pot variar en funció del tipus de curs, el format i la ubicació, entre altres aspectes organitzatius.
Formació exempta d’IVA en aplicació de la llei 37/1992 (article 20.9) i l’article 7 del Reglament de
l’Impost.

Aquest import inclou:






Planificació, organització i avaluació del curs i dels participants.
Formadors/es especialitzats necessaris per impartir la formació.
El material pedagògic per l’alumne.
La certificació de tots els participants que finalitzin satisfactòriament la formació.
La gestió del curs amb Fundae per a la bonificació de la formació.
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