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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
LA 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. Si s’escau, col·laborem
 Publicar a la oferta formativa del web www.escolaefa.cat
 Fer enviament de la informació a les persones inscrites al newsletter
 Compartir la informació a les xarxes socials
 Dissenyar cartelleria

Perfil dels docents
Tots els docents de l’Escola Efa tenen formació acadèmica especialitzada, experiència docent i
experiència laboral en el sector.
A l’Escola Efa apostem per un equip estable i de confiança, que treballa amb professionalitat, rigor i
qualitat.

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 8.

Edat dels participants
És necessari que els participants siguin majors de 18 anys per tal de facilitar el seu accés al mercat
laboral. En el cas de ser menors d’edat, i amb una justificació, es pot valorar la participació al curs.
El mercat laboral del sector del lleure educatiu abasta perfils des dels 18 fins al 65 anys, des de l’Escola
Efa animem a qualsevol persona d’aquesta franja a formar-se.
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ACOMPANYAMENT A L’OCUPACIÓ
SORTIDES LABORALS
BORSA DE TREBALL
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 arreu de Catalunya, 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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MONITOR/A
DE MENJADOR
ESCOLAR

El present curs està dirigit a persones que estan treballant o volen treballar amb infants i joves durant
l’estona del migdia i en el context d’un menjador escolar.
La gestió d’un menjador escolar s’emmarca dintre d’un centre educatiu reglat, però durant un període
en que els infants gaudeixen del temps de lleure. La singularitat d’aquest espai comporta que el
monitor/a hagi d’assegurar la qualitat i el rigor de la seva tasca educativa.
Cada centre educatiu i cada menjador escolar te una dinàmica pròpia, en aquest curs es farà una visió
amplia dels diferents models i es donaran eines i recursos per a poder treballar amb infants i joves en
aquest espai, considerant-lo sempre, un espai educatiu dinamitzat per professionals.

Objectius
-

Conèixer el funcionament intern dels menjadors escolars.
Entendre el temps del migdia com un espai de lleure amb un alt potencial educatiu i social.
Valorar la tasca del monitor/a de menjador amb rigor i qualitat.
Entendre la figura del monitor de menjador com un professional del lleure educatiu.
Adquirir les competències per poder dinamitzar qualsevol menjador escolar.
Aprendre tècniques, eines i recursos per treballar amb diferents grups d’infants i joves en el
context del migdia.

Continguts
1. El menjador escolar.
L’educació en el menjador escolar. L’educació en valors. Funcions del monitor/a de menjador
escolar.
2. Recursos per un monitor de menjador escolar.
Dinàmiques de grup i expressió corporal
3. Els infants i les seves característiques.
Psicologia evolutiva. Trets bàsics del desenvolupament
4. La Salut al menjador escolar.
Primers auxilis. Nutrició.
5. La pedagogia en el menjador escolar.
Planificació d’activitats. Jocs i tallers

Metodologia
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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, apropant els continguts a la realitat
laboral, potenciant un aprenentatge competencial i significatiu.

Pràctiques a menjadors escolars
Aquesta formació ofereix la possibilitat d’incorporar entre 2 i 4 setmanes de pràctiques.
L’Escola Efa farà cerca de centres escolars en els que les empreses associades a l’Acellec estiguin
gestionant el servei i que tinguin la possibilitat d’acollir alumnes en pràctiques.
Es pot consultar el llistat d’empreses associades a www.acellec.cat
En cas de que cap empresa de l’Acellec treballi al territori, es cercaran altres possibilitats.
La coordinació i gestió de les pràctiques es portarà a terme entre l’Escola Efa i l’empresa responsable
de la gestió del servei de menjador, tenint en compte les pautes que pugui establir el centre escolar al
respecte.

Sessions i estructura del curs
L’horari es pot adaptar a la necessitat del grup.
Recomanem fes sessions de mínim 3 hores i màxim 5. Exemple:

Dia

Horari

Matèria

Hores

El menjador escolar

5

Els infants i les seves característiques

5

La pedagogia en el menjador escolar.

5

La Salut al menjador escolar

5

Recursos per un/a monitor/a de menjador escolar

10

Pràctiques (si s’escau)

Certificació
Per obtenir la certificació que expedeix l’Escola Efa cal haver assistit, com a mínim, al 75% de les hores
del curs.
En el cas de les pràctiques cal demostrar competències.
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ACOMPANYAMENT
EN TRANSPORT
ESCOLAR

El transport escolar és una realitat que cada dia viuen milers d’infants i joves. Molts d'ells fan llargues
distàncies en autocars escolars. Aquests desplaçaments poden ser un espai en el qual també es
complementi la formació dels participants. Cal que els professionals que realitzen aquests serveis
tinguin coneixements de la legislació vigent, instruments educatius i recursos lúdics.
El curs permet conèixer la importància que té el treball d'un monitor de transport escolar per a la
utilització òptima del servei d'autobús.

Objectius
-

Conèixer les generalitats del marc reglamentari relacionat amb el transport escolar i de
menors.

-

Intervenir de manera adequada en cas d'emergència.

-

Aprendre les principals funcions del monitor de transport escolar.

-

Establir protocols de comunicació entre tots els agents que intervenen.

Continguts
1. El monitor de transport escolar i el marc normatiu.
Funcions del monitor: abans de sortir, en parades i a l'arribada al centre escolar.
Responsabilitats del monitor de transport escolar
2. Situacions d'emergència i evacuació de l'autobús.
Situacions d'emergència. Evacuació de l'autobús davant de situacions de perill. Definició de
seguretat activa i passiva en el transport escolar. Condicions de seguretat per als nens en el
transport escolar. Prevenció de situacions de perill per als usuaris del transport escolar.
Educació viària.
3. La relació entre usuaris del transport escolar i els monitors/es.
Característiques principals dels infants segons la seva edat. Comunicació. Gestió de conflictes
4. Recursos educatius
Eines d’animació: jocs, cançons i educació viaria.

Metodologia
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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, apropant els continguts a la realitat
laboral, potenciant un aprenentatge competencial i significatiu.

Sessions i estructura del curs
L’horari es pot adaptar a la necessitat del grup.
Recomanem fes sessions de mínim 3 hores i màxim 5. Exemple:

Dia

Horari

Matèria

Hores

El monitor de transport escolar i el marc normatiu.

2.5

Situacions d'emergència i evacuació de l'autobús

2.5

La relació entre usuaris del transport escolar i els monitors/es

5

Recursos educatius

5

Certificació
Per obtenir la certificació que expedeix l’Escola Efa cal haver assistit, com a mínim, al 75% de les hores
del curs.
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VETLLADOR/A
monitor/a de suport
a la infància
amb necessitats
educatives especials

L’escola és conscient que s’ha d’adaptar al seu alumnat, sent capaç de modificar continguts i
metodologies didàctiques per atendre a les necessitats de tots els alumnes.
A partir d’aquest nou paradigma pren força la figura del monitor/a de suport a l’aula, un perfil
professional relativament nou que vetlla per garantir la participació dins l’escola d’alumnes amb
necessitats especials.
El monitor/a de suport no compta amb una formació específica per a portar a terme les seves
funcions. Per això des de l’Escola Efa plantegem una formació que permeti adquirir les nocions
bàsiques en les principals competències d’aquest perfil professional.

Objectius
-

Reflexionar sobre la importància de generar espais inclusius que afavoreixin l’atenció a la
diversitat.

-

Conèixer l’organització i normativa del centre escolar que ens afecta.

-

Adquirir les eines necessàries per realitzar les tasques i funcions de la figura del monitor/a de
suport a infants amb necessitats educatives especials.

Continguts
1. Escola inclusiva. Coneixements bàsics del sistema educatiu i els continguts escolars.
2. El sistema de protecció de menors. Protocols. Indicadors de risc. Mapa de recursos: CDIAP,
CSMIJ, SSAP, EAP, etc. (especial per a Barberà Promoció)
3. Rol, funcions i tasques del vetllador/a escolar.
4. Àmbit d’intervenció educativa del vetllador. Els PI
5. Necessitats educatives especials. Concepte. Tipus més prevalents i les seves característiques.
6. Psicologia del desenvolupament. Tipologia de trastorns.
7. Equip interdisciplinari: coordinació i avaluació i serveis externs.
8. Nocions bàsiques de primers auxilis i prevenció d’accidents
9. Epíleg- Pla d’acció individualitzat
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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, apropant els continguts a la realitat
laboral, potenciant un aprenentatge competencial i significatiu.

Sessions i estructura del curs
L’horari es pot adaptar a la necessitat del grup.
Recomanem fes sessions de mínim 3 hores i màxim 5. Exemple:
Dia

Horari

Matèria

Hores

Escola inclusiva.
Coneixements bàsics del sistema educatiu i els continguts escolars.

5

Rol, funcions i tasques del vetllador/a escolar.

5

Psicologia del desenvolupament.
Tipologia de trastorns: necessitats físiques, síndrome de down i retard mental

10

Necessitats educatives especials.
Concepte.
Tipus més prevalents i les seves característiques.

10

Equip interdisciplinari: coordinació i avaluació i serveis externs.

10

Certificació
Per obtenir la certificació que expedeix l’Escola Efa cal haver assistit, com a mínim, al 75% de les hores
del curs.
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PREUS
A partir de:

MONITOR/A DE MENJADOR ESCOLAR

30 hores

1.700’00€

ACOMPANYAMENT EN TRANSPORT ESCOLAR

15 hores

920’00 €

VETLLADOR/A.
Monitor/a de suport a la infància amb necessitats educatives especials

40 hores

2.230’00€

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
Formadors/es especialitzats necessaris per impartir la formació.
El material pedagògic per l’alumne.
Facilitar llocs de pràctiques als alumnes que ho requereixin.
La certificació de tots els participants que finalitzin satisfactòriament la formació.
Avaluació dels participants del curs.
L’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil obligatòria pel període de formació teòrica i
pràctica.
 Acompanyament, amb els responsables del projecte, del procés formatiu de l’alumne.
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