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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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COORDINACIÓ TÈCNICA. SINGUALRITAT DE L’ESCOLA EFA
Responsable tècnic de l’Escola Efa
S’assignarà una persona de l'estructura per fer el seguiment i coordinació de cada curs: organització,
documentació i distribució de les sessions. Aquesta figura mantindrà contacte permanent amb l'equip
tècnic del projecte i amb els docents que imparteixen la formació.
El contacte serà telefònic, via mail i es realitzaran visites si és necessari.

Difusió del curs






Publicar a la oferta formativa del web www.escolaefa.cat
Fer enviament de la informació a les persones inscrites al newsletter
Publicar-lo al cercador de cursos de monitor/a de la Direcció General de Joventut
Compartir la informació a les xarxes socials
Dissenyar cartelleria

Tutor/a de l'Escola Efa
Un dels formadors/es del curs adoptarà la figura de tutor/a i referent per als alumnes en el curs de
monitors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil.
Aquesta figura garantirà el seguiment del procés formatiu dels alumnes i serà un referent per
qualsevol dubte o particularitat del curs a l’aula, garantint la qualitat de l’acció formativa.
El tutor mantindrà contacte directe amb tots els docents, amb el responsable tècnic de l’Escola Efa i
amb el tècnic l’equip tècnic del projecte si s’escau.

Nombre d’alumnes al curs
Per criteris pedagògics i per garantir el correcte acompanyament educatiu a l’alumne, a l’Escola Efa
treballem amb grups de màxim 25 inscrits, i no recomanem que n’hi hagin menys de 12.

Requisits de l’espai on impartir el curs
Es requereix d’una aula que tingui:
- Mínim 2m2 per alumne (20 alumnes=40m2)
- Un espai amb taules i cadires o cadires de braç
- Pissarra o papelògraf
- Canó projector (si no se’n disposa el portarà l’Escola Efa)
- Ordinador (si no se’n disposa el portarà l’Escola Efa)
- Wiffi / connecció a internet (no és un requisit però cal informar si se’n disposa)
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Acompanyament a l’ocupació - Sortides laborals - Borsa de treball
La titulació de Monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil capacita a la persona per treballar:
-

-

En l'àmbit escolar: Les feines més habituals són de monitor/a de menjador, pati i suport
d'activitats extraescolars.
En l'àmbit de l'educació en el lleure: Les feines més habituals són de monitor/a d'activitats de
temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), ludotecari/ària, de tallerista o
de monitor/a especialitzat/ada.
En l'àmbit d'oci en general: Hi ha feines de monitoratge en fires i de parcs, animació turística,
educació especialitzada, etc.

L’Escola Efa promou l’ocupació dels alumnes oferint, al web de l’Escola Efa, l’accés a:
Borsa de CV
Ofertes de treball
Durant el curs de monitors/es els alumnes seran informats de la realitat del sector i dels requisits que
es demanen per treballar-hi.
Dintre el currículum del curs es parlarà d’objectius i perfils professionals, sortides laborals, consells per
elaborar el currículum i la carta de presentació adaptada al sector del lleure educatiu i sociocultural.

Oferta de llocs de pràctiques
Els llocs de pràctiques són habitualment a empreses associades a l’Acellec, ja que ens garanteixen la
qualitat dels projectes educatius, però també treballem amb entitats i projectes concrets.
A l’Escola Efa comptem amb un banc de llocs de pràctiques per acompanyar als alumnes en la cerca
d’un projecte adient al seu perfil, al banc de pràctiques hi ha empreses com per exemple:

(entre moltes altres)
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CURS DE MONITOR/A
D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

 Som Escola d'Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil, habilitats per
la Direcció General de Joventut amb el número 41.

 Aquest curs està reglat segons l'ordre BSF/192/2015, de 18 de juny per la
qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de
director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

El curs de monitors/es està dissenyat per aconseguir el Títol Oficial de Monitor/a d'Activitats
d'Educació en el Lleure Infantil i juvenil.

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara
l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita
per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació
general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint
explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Requisits per accedir
L’alumne ha de tenir els 18 anys complerts el primer dia de curs.
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Estructura
Etapa lectiva. Formació mixta (100 h presencials + 25 online)
M1. Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (40 presencials + 10 online)
M2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (20 presencials + 5 online)
M3. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure infantil i juvenil (40 presencials + 10
online)
Etapa pràctica (160 hores)
Les pràctiques caldrà fer-les en una entitat o empresa que: tingui un director/a de lleure titulat, un
equip de monitors/es, un grup d’infants estable i un projecte educatiu.
Al finalitzar les pràctiques, l’alumne haurà de lliurar la memòria de pràctiques a l’escola Efa.
L’elaboració de la memòria computa com 25 hores de treball a distància.
Total del curs: 310 hores

Terminis
Els alumnes disposaran de 3 anys màxim per a obtenir el seu títol des de l’inici de la formació. En
aquest termini haurà d’haver realitzat la formació teòrica presencial i online, la formació pràctica i
presentar la memòria de pràctiques a l’escola Efa

Objectius
-

Aprendre a intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil.
Adquirir capacitats per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el
marc de la programació general d'una organització.
Saber aplicar les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació.

Continguts
-

Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.
Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.
Practiques professionals.

Metodologia
La formació te un marcat caire pràctic, actiu i participatiu dirigit a assolir un aprenentatge durador i
conscient dels alumnes.
Es treballarà a partir dels coneixements previs dels participants, potenciant un aprenentatge
competencial i significatiu que fomentarà la responsabilitat, la col·laboració i el treball en equip.
El curs combinarà les explicacions teòriques amb pràctiques vivencials i es programarà, com a mínim,
una sortida a la natura i, adaptant-nos a la tipologia de l’alumnat i a les seves necessitats o interessos
es podran fer altres sortides de l’aula per conèixer projectes de l’entorn, com ara la visita a
entitats/empreses de lleure o equipaments municipals com la Biblioteca o un Centre Cívic.
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Avaluació
Els alumnes disposaran de 3 anys com a màxim des de l’inici de la formació per a obtenir el seu títol.
En aquest termini l’alumne haurà d’haver realitzat la formació teòrica presencial, la formació pràctica i
presentar la memòria de pràctiques a l’Escola Efa. La obtenció del títol depèn de l’avaluació de cada un
dels blocs:
Etapa lectiva
- Assistència obligatòria, podent justificar absències fins a un 15% del total del curs i mai
afectant a una sola matèria.
- Participació. Nivell d’implicació i participació en la dinàmica general del.
- Assoliment de les competències establertes a cada mòdul formatiu.
Etapa pràctica
- Avaluació positiva de les pràctiques segons criteris establerts en el certificat de pràctiques i
validats pel Director/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil que tutoritzi l’alumne.
Memòria de pràctiques:
- Els treballs hauran de seguir el guió que l’Escola Efa entregarà als alumnes.
- S’hi ha de plasmar la integració dels conceptes teòrics amb la pràctica i serà revisada pel
tutor/a del grup.
Els alumnes comptaran amb 3 convocatòries anuals per a presentar certificat de pràctiques i treball.
L’Escola Efa dóna opció a una revisió prèvia dels treballs, aquells alumnes que vulguin podran
presentar el treball dins del termini previst, i rebran una primera avaluació que els hi permetrà en cas
de que sigui necessari fer modificacions en el seu treball i entrar dins de la convocatòria.
A continuació es presenten aquests terminis.
Revisió prèvia
15-21 desembre
15-21 març
15-21 setembre

Presentació
30 de gener
30 d'abril
30 d'octubre

Resultats
1 març
1 juny
1 desembre

Recollida títol
abril
juliol
gener
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Recursos materials
S’entregarà a cada alumne una carpeta del curs amb el calendari programa i les informacions generals
del curs (normativa, estructura i períodes).
El primer dia de curs els alumnes rebran un enllaç a la plataforma online de l’escola Efa, amb un usuari
i contrasenya per accedir a L’ESPAI VIRTUAL DEL CURS. En aquest espai l’alumne trobarà, en format
digital, tots els documents generals del curs i fitxes pedagògiques de contingut teòric relacionat amb el
curs, així com un espai virtual col·laboratiu
L’espai virtual del curs a la plataforma serà exclusiu per als alumnes del curs i es pot personalitzar amb
la imatge corporativa que correspongui.
L’Escola Efa, amb l’objectiu de cuidar el medi ambient, aposta pel treball amb materials digitalitzats,
malgrat que, si el projecte ho requereix es possible imprimir en paper els materials pedagògics, el preu
de la impressió no faria variar el pressupost.

Perfil dels docents
El curs tindrà un mínim de 3 docents i un màxim de 8, tots ells seran especialistes en el tema que
emmarqui la seva sessió.
Tots els docents del curs seran MEMBRES DEL CLAUSTRE DE LLEURE DE L’ESCOLA EFA, i seguint
l’ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, tenen acreditat el seu perfil professional per la Direcció General
de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
A l’Escola Efa apostem per un equip estable i de confiança, que treballa amb professionalitat, rigor i
qualitat.
Convençuts que per garantir la qualitat s’ha de retribuir als professionals en proporció a la seva
aportació, som l’Escola de Lleure que remunera un preu hora més elevat a l’equip docent.

Obtenció del títol
Un cop l’alumne ha superat: la part lectiva del curs
(presencial i online), les pràctiques i la memòria de
pràctiques, essent avaluat com a Apte, la seva titulació
serà tramitada per la Direcció General de Joventut.
Quan aquesta estigui disponible rebrà un avís per email
de l'Escola Efa per poder recollir-la a la seu (c/Vallirana,
69, baixos 2a) on al lloc on s’acordi amb l’entitat
organitzadora.
La recollida de la titulació no te cap cost per l'alumne.
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Proposta calendari del curs
Ens adaptem a l’horari del centre on s’impartirà el curs i a les necessitats específiques del programa.
La nostra proposta contempla un curs intensiu en el que no es superin les 8 hores lectives a la majoria
de jornades.
Mes

Dia
---

Horari

Sessió

mòdul Hores

Presentació del curs. Educar en el lleure 1
Educar en el lleure 2
Mitjans educatius
Educació integral i socialització
Projecte educatiu
Educació per la salut 1
Educació per la salut 2
Legislació i lleure
Programació: preparació i realització
Programació: avaluació
Psicologia del desenvolupament
Dinàmiques de grup
Treballar des de la diferència
Comunicació
Gestió de conflictes
Psicopedagogia de l'expressió
Expressió corporal
Cançons i danses
Expressió plàstica
Jocs i Esports
Contes
Primers auxilis
Natura
Grans jocs

M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M2
M2
M2
M2
M2
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
4

100 hores presencials
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CURS DE DIRECTORS/ES
D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

 Som Escola d'Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil, habilitats per
la Direcció General de Joventut amb el número 41.

 Aquest curs està reglat segons l'ordre BSF/192/2015, de 18 de juny per la
qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de
director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
El curs de directors/es està dissenyat per aconseguir el Títol Oficial de Director/a d'Activitats
d'Educació en el Lleure Infantil i juvenil.
El curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara
l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i
que el capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu
dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los internament i
externament assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors.

Requisits per accedir al curs
-Majors de 18 anys
-Complir amb 1 dels dos requisits detallats:
1. Titulació de Monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
2. Acreditar simultàniament:
a. Una titulació de Grau, Diplomatura o Llicenciatura en Educació Infantil, en Educació
Primària, en Educació Social, en Mestre d’Educació Infantil, en Mestre d’Educació
Primària, enedagogia, en Psicologia, en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport o bé
disposar de la Titulació Màster de Formació del Professorat o l’antic CAP (Certificat
d’Aptitud Pedagògica) o disposar un Cicle formatiu de Grau Superior d’Educació
Infantil, d’Integració Social o d'Animació Sociocultural.
b. 2 anys d'experiència (mínim 700 hores).
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Estructura
Etapa lectiva. Formació mixta (100 h presencials + 25 online)
D1 Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil (80
h presencials + 40 online)
D4 Coordinació i dinamització de l’equip de monitors de lleure (54 hores presencials + 26 hores
online)
Etapa pràctica (120 hores)
Les pràctiques caldrà fer-les en una entitat o empresa que: tingui un director/a de lleure titulat, un
equip de monitors/es, un grup d’infants estable i un projecte educatiu.
Al finalitzar les pràctiques, l’alumne haurà de lliurar la memòria de pràctiques a l’escola Efa.
Total del curs: 320 hores
Mòduls convalidats en aquesta formació:
D2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (20 hores + 10 hores online)
D3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (40 hores + 20 hores online)

Terminis
Els alumnes disposaran de 5 anys màxim per a obtenir el seu títol des de l’inici de la formació. En
aquest termini haurà d’haver realitzat la formació teòrica presencial i online, la formació pràctica i
presentar la memòria de pràctiques a l’escola Efa

Objectius
-

Saber intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil.
Adquirir capacitats per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure
educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes.
Saber representar internament i externament els projectes educatius, assumint la creació, el
control i la dinamització dels equips de monitors/es.

Continguts
-

Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius en el lleure infantil i juvenil.
Coordinació i dinamització de l’equip de monitors i monitores.
Pràctiques professionals.

Metodologia
La formació te un marcat caire pràctic, actiu i participatiu dirigit a assolir un aprenentatge durador i
conscient dels alumnes.
Es treballarà a partir dels coneixements previs dels participants, potenciant un aprenentatge
competencial i significatiu que fomentarà la responsabilitat, la col·laboració i el treball en equip.
El curs combinarà les explicacions teòriques amb pràctiques vivencials i es programaran sortides per
visitar projectes d’educació en el lleure. Aquestes seran adaptades a les necessitats i interessos de
l’alumnat.
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Metodologia a la part online del curs. Creació d’un projecte
La formació online d’estructurarà en tasques setmanals durant 6 setmanes.
Cada setmana hi ha 2 tasques a realitzar, una individual i una grupal.
Les tasques grupals són un acompanyament als grups formats a classe per dissenyar un projecte
educatiu de lleure.
En tot moment es te el suport, seguiment i avaluació del tutor online

Avaluació
La obtenció del títol depèn de l’avaluació de cada un dels blocs:
Formació teòrica presencial i online:
200 hores

-

Assistència obligatòria. Podent justificar absències fins a un 15% de cada un dels mòduls
formatius.
Participació: nivell d’implicació i participació en la dinàmica general del grup tant en la
formació presencial com la on-line.
Realització de les tasques online: De forma puntual presenta les activitats i l’avaluació és
d’apte
Assoliment de les competències establertes a cada mòdul formatiu.

Formació pràctica:
120 hores

-

Avaluació positiva de les pràctiques segons criteris establerts en el certificat de pràctiques i
validats pel Director/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil que tutoritzi

Memòria de pràctiques:
- Els treballs hauran de seguir el guió que l’Escola Efa entregarà als alumnes. Aquest treball ha
de reflectir la integració dels conceptes teòrics amb la pràctica i serà revisada pel tutor/a del
grup.
Els alumnes comptaran amb 3 convocatòries anuals per a presentar certificat de pràctiques i treball.
L’Escola Efa dóna opció a una revisió prèvia dels treballs, aquells alumnes que vulguin podran
presentar el treball dins del termini previst, i rebran una primera avaluació que els hi permetrà en cas
de que sigui necessari fer modificacions en el seu treball i entrar dins de la convocatòria.
Revisió prèvia
15-21 desembre
15-21 març
15-21 setembre

Presentació
30 de gener
30 d'abril
30 d'octubre

Resultats
1 març
1 juny
1 desembre

Recollida títol
abril
juliol
gener
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Recursos materials
S’entregarà a cada alumne una carpeta del curs amb el calendari programa i les informacions generals
del curs (normativa, estructura i períodes).
El primer dia de curs els alumnes rebran un enllaç a la plataforma online de l’escola Efa, amb un usuari
i contrasenya per accedir a L’ESPAI VIRTUAL DEL CURS. En aquest espai l’alumne trobarà, en format
digital, tots els documents generals del curs i fitxes pedagògiques de contingut teòric relacionat amb el
curs, així com un espai virtual col·laboratiu
L’espai virtual del curs a la plataforma serà exclusiu per als alumnes del curs i es pot personalitzar amb
la imatge corporativa que correspongui.
L’Escola Efa, amb l’objectiu de cuidar el medi ambient, aposta pel treball amb materials digitalitzats,
malgrat que, si el projecte ho requereix es possible imprimir en paper els materials pedagògics, el preu
de la impressió no faria variar el pressupost.

Perfil dels docents
El curs tindrà un mínim de 3 docents i un màxim de 8, tots ells seran especialistes en el tema que
emmarqui la seva sessió.
Tots els docents del curs seran MEMBRES DEL CLAUSTRE DE LLEURE DE L’ESCOLA EFA, i seguint
l’ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, tenen acreditat el seu perfil professional per la Direcció General
de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
A l’Escola Efa apostem per un equip estable i de confiança, que treballa amb professionalitat, rigor i
qualitat.
Convençuts que per garantir la qualitat s’ha de retribuir als professionals en proporció a la seva
aportació, som l’Escola de Lleure que remunera un preu hora més elevat a l’equip docent.

Obtenció del títol
Un cop l’alumne ha superat: la part lectiva del curs
(presencial i online), les pràctiques i la memòria de
pràctiques, essent avaluat com a Apte, la seva titulació
serà tramitada per la Direcció General de Joventut.
Quan aquesta estigui disponible rebrà un avís per email
de l'Escola Efa per poder recollir-la a la seu (c/Vallirana,
69, baixos 2a) on al lloc on s’acordi amb l’entitat
organitzadora.
La recollida de la titulació no te cap cost per l'alumne.
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Proposta calendari del curs
Ens adaptem a l’horari del centre on s’impartirà el curs i a les necessitats específiques del programa.
La nostra proposta contempla un curs intensiu en el que no es superin les 8 hores lectives a la majoria
de jornades.

Mes

Dia
--

Horari Sessió
Presentació curs. El lleure educatiu
Anàlisi i intervenció
Educació en Valors
Intervenció en el medi natural
col·lectius en risc
Intervenció en igualtat de gènere
Intervenció en NEE
Educació sexual i aproximació al concepte LGTBI
Lleure i TIC
Legislació i seguretat
Gestió econòmica
Disseny de projectes 0
L'equip de monitors
Selecció i acollida
Comunicació interna i externa
Comunicació i creativitat
Organització de Reunions
Gestió de l'equip
Dinamització de l'equip
Mediació

tancament del curs

mòdul
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4

Hores
4 hores
4 hores
4 hores
4 hores
4 hores
4 hores
4 hores
4 hores
8 hores
12 hores
12 hores
16 hores
4 hores
4 hores
4 hores
4 hores
4 hores
12 hores
12 hores
8 hores
2 hores
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PREUS
A partir de:

CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

4.700’00 €

CURS DE DIRECTOR/A D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

5.950’00 €

Demana’ns el teu pressupost a mida!
info@escolaefa.cat

El preu pot variar en funció de la ubicació.
Preus per a màxim 25 alumnes.
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.
El material pedagògic per l’alumne.
La plataforma e-learning LMS personalitzada amb el material del curs.
Tutories presencials i online per garantir el procés formatiu de l’alumnat.
Facilitar llocs de pràctiques als alumnes que ho requereixin.
L’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil obligatòria pel període de formació teòrica i
pràctica.
 Tramitació i gestió dels diplomes amb la Direcció General de Joventut dels alumnes que
superin el curs.
 Seguiment de titulacions amb els responsables del projecte fins que tots els alumnes hagin
finalitzat la formació o finalitzi el termini del curs (3 anys-monitors) (5 anys - directors).
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