
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 els alumnes per intervenir en tasques 
de coordinació d’equips en activitats de lleure 
infantil i juvenil, i que els capacita per planificar, 
organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projec-
tes de lleure educatiu adreçats a la infància i la 
joventut en tots els seus aspectes, i per repre-
sentar-los internament i externament assumint 
la creació, el control i la dinamització de l’equip 
de personal monitor.

Destinataris del curs
Persones majors de 18 anys que treballen el món 
del lleure o que volen treballar-hi. 

Etapes del curs
Directors modalitat A: Alumnes 
sense la titulació de monitors
Els curs de formació té una durada total de 410 h i 
s’estructura en dues etapes: etapa lectiva (presencial i 
a distància) i etapa de pràctiques.

1. Etapa lectiva 290 hores 
(en quatre mòduls formatius)

1. Processos 
grupals i educa-
tius en el lleure 
infantil i juvenil 
(30 hores)

2. Tècniques 
i recursos 
d’animació en 
activitats de 
lleure (60 hores)

De la totalitat d’aquestes hores, 86 seran a 
distància.

3. Coordinació i 
dinamització de 
l’equip de mo-
nitors de lleure 
(80 hores)

4. Planificació, 
organització, 
gestió i avaluació de 
projectes educatius 
de lleure infantil i 
juvenil (120 hores)

2. Etapa de pràctiques professionals 
no laborals (120 hores) i elaboració 
de la memoria

FORMACIÓ A L’ABAST
L’Escola Mirall us ofereix un 
seguit de formacions per als 
animadors/es del vostre agru-
pament o la vostra associació 
per dur-les a terme a nivell local 
allà on vulgueu incloure un espai 
formatiu dins de la vostra progra-
mació de l’any.

Funcionament
L’Escola Mirall organitzarà aquest espai de forma-
ció a la vostra entitat en les dates i el lloc que ens 
proposeu. La durada mínima de la formació és de 6 
hores. Es pot ampliar la durada de la formació si ho 
creieu convenient, i sempre d’acord amb l’Escola. 
Aquestes formacions aniran acompanyades d’un cer-
tificat d’assistència i aprofitament emès per l’escola, 
reconeixent les hores de formació que heu realitzat. 

Proposta de temes de formació
La formació que s’ofereix està dins d’aquests 
àmbits:

• Tècniques de muntanya (*)
• Educació ambiental
• Gestió d’una ONL
• Educació emocional
• Primers auxilis
• Educació per la salut 
• Necessitats educatives específiques
• Ressolució de conflictes
• Curs de bones pràctiques de manipulador 

d’aliments.
• ... i altres temes que ens puguis proposar!

Preu
Preu per entitats de CMS i FAJMACOR: 175 €
Preu per altres entitats: 250 €
(*) Preu per entitats de CMS i FAJMACOR: 250 € 
    Preu per altres entitats: 325 €  

Taller d’educació en la 
interioritat i la fe en el lleure
L’Escola Mirall ofereix aquest taller sobre l’educació en 
la fe i l’espiritualitat en el lleure partint de la realitat dels 
infants i joves d’avui. En 6 hores de taller s’aprofudeix 
en la dimensió espiritual de cada monitor/a amb una 
metolodogia experiencial i es donen eines d’aplicació 
d’educació en la fe dels infants i joves.  

Interioritat i espiritualitat
Comunicació-transmissió de la fe  
Educació en la fe i l’espiritualitat en les diferents edats
Animació de pregàries i celebracions

Continguts

Preu
Els mateixos criteris que per a la formació a l’abast

Agenda de cursos 
organitzats per l‘escola

Membre de:

Escola Mirall C/Vallespir 162 - 08014 Barcelona 
Tel.: 93 490 20 05   Fax: 93 490 40 67
A/e: mirall@maristes.cat - http://www.mirall.cat
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 i de 15:30 a 17:30.
Ingressos a: Banc Popular c/c: 0075-0084-17-0600727151

Informació i inscripcions:

Curs de Directors “modalitat B”:
19 i 20 de desembre 2015 i 2, 3, 4, 5*, 7, 8, 
9 i 16 de gener 2016
(*només lectiu al matí) a Barcelona
Cursos d’estiu
Monitors i Directors “modalitat B”:
Del 16 al 27 d’agost de 2016: del 16 al 24 a 
Barcelona i del 25 al 27 a Llinars del Vallès

Monogràfics “on line”
A partir de febre de 2016 (més informació a www.
mirall.cat)



L’Escola Mirall, per a educadors en el temps 
lliure, és un centre educatiu, el titular de la 
qual és l’Associació Mirall, promoguda per la 
Fundació Champagnat - Maristes L’Hermitage. 
Fou fundada pel Centre Marista d’eScoltes l’any 
1977 i reconeguda per la «Dirección General de la 
Juventud del Ministerio de Cultura» (resolució del 
14/3/80) i homologada per la Secretaria General de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya (ressolució 
29/7/82). L’Escola Mirall està inscrita amb el nº 2 
en el registre d’Escoles de Formació d’educadors 
en el lleure i és membre de «Didania» (Federación 
de Escuelas de Educadores del Tiempo Libre 
Cristianas).

Entenem l’educació com un procés que ajuda al 
creixement de la persona i li permet descobrir, 
despertar i fortificar el seu potencial creador. Aquesta 
intuïció educativa es recolza en quatre pilars:

• Aprendre a conèixer.
• Aprendre a fer.
• Aprendre a ser.
• Aprendre a viure amb els altres. 

Fonamentem la nostra opció educativa en una 
concepció cristiana de la persona, de la vida i del món. 
Optem per una pedagogia integral, activa, centrada 
en la persona i el grup, alliberadora i transformadora 
mitjançant l’esforç i el servei.

Creiem en la dimensió transcendent de la persona 
i oferim una educació d’obertura als valors de 
transcendència, tot  respectant la llibertat religiosa.
Presentem el lleure com a temps d’educació 
integral i l’entenem com un temps que possibilita la 
construcció personal i la transformació de la realitat.

A l’Escola Mirall

L’equip docent de l’Escola Mirall el formem persones 
provinents del món de l’educació en el lleure, la peda-
gogia, la psicologia i especialistes en els diversos àmbits 
amb experiència en l’àmbit educatiu formal i no formal.

L’equip docent

Directors modalitat B: Alumnes amb 
la titulació de monitors o amb titula-
cions universitàries de l’àmbit educatiu 
amb experiència en el lleure

Aquest amodalitat té una durada total de 320 h i s’es-
tructura en dues etapes: etapa lectiva (presencial i a 
distància) i etapa de pràctiques.

1. Etapa lectiva 200 hores 
(en dos mòduls formatius)

De la totalitat d’aquestes hores, 66 seran a 
distància.

3. Coordinació i 
dinamització de 
l’equip de mo-
nitors de lleure 
(80 hores)

4. Planificació, 
organització, 
gestió i avaluació de 
projectes educatius 
de lleure infantil i 
juvenil (120 hores)

2. Etapa de pràctiques professionals 
no laborals (120 hores) i elaboració 
de la memoria
Per a la modalitat B, els alumnes que tinguin el 
títol de monitor amb el pla d’estudis anterior 
a l’1 d’octubre de 2013 o que acreditin simul-
tàniament:
• una titulació de grau, diplomatura o llicen-

ciatura en educació infantil, en educació 
primària, en educació social, en mestre 
d’educació infantil, en mestre d’educació 
primària, en pedagogia o en psicologia.

• 2 anys d’experiència en el sector de l’edu-
cació en el lleure.

Només hauran de fer el tercer i quart mòdul 
de la formació. Per tant es podran convalidar 
els mòduls de Processos grupals i educatius en 
el lleure infantil i juvenil i Tècniques i recursos 
d’animació en activitats de lleure.

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 
els alumnes per intervenir de manera educativa 
en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els 
capacita 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 mesu-
res bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Destinataris del curs
Persones majors de 18 anys que treballen el món 
del lleure o que volen treballar-hi. 

Etapes del curs
Els curs de formació té una durada total de 310 h i 
s’estructura en dues etapes: etapa lectiva (presencial i 
a distància) i etapa de pràctiques.

1. Etapa lectiva 150 hores 
(en quatre mòduls formatius)

1. Processos 
grupals i educa-
tius en el lleure 
infantil i juvenil 
(30 hores)

2. Tècniques 
i recursos 
d’animació en 
activitats de 
lleure (60 hores)

De la totalitat d’aquestes hores, 86 seran a 
distància.

3.Activitats 
d’educació en 
el lleure infantil 
i juvenil (60 
hores)

2. Etapa de pràctiques professionals 
no laborals (160 hores) i elaboració 
de la memoria

CURS DE PRE-MONITORS
Per totes aquelles entitats i 
escoles que hi estiguin interes-
sades, l’Escola Mirall proposa 
un curs d’iniciació al món del 
monitoratge, per totes aquelles 
persones majors de 16 anys que 
estiguin interessades en apro-
par-se al món de l’educació en 
el lleure a través de la figura de 
referent dels monitors/es.

CURS D’INICIACIÓ AL 
VOLUNTARIAT
El CIV és una titulació reconeguda per la Federació Ca-
talana del Voluntariat Social, i consisteix en 12 hores de 
formació destinades a totes aquelles persones majors de 
16 anys que tinguin interès per conèixer el món del vo-
luntariat i s’interessin per com iniciar-se en aquest àmbit.

• Donar a conèixer la realitat i el sentit del 
voluntariat a les persones interessades.

• Oferir una formació bàsica en el camp 
del voluntariat a persones en actiu, inte-
ressades o que volen iniciar una tasca de 
voluntariat.

Objectius formatius

Preu
10 € per alumne.

El curs consisteix en 16 hores de formació a través 
de les quals mostrarem les nocions bàsiques de 
pedagogia, psicologia evolutiva, tècniques d’ani-
mació i expressió i voluntariat.

Continguts

Preu
Preu per entitats de CMS i FAJMACOR: 550 €
Preu per altres entitats: 650 €


