
Prepara’t per una experiència única! 

Forma’t per educar en el lleure 

en conveni amb 

Per què l’ 

Perquè som la primera escola de lleure de les co-
marques gironines 

Perquè proposem un aprenentatge per l’acció 
(learning by doing) 

Perquè creiem que només des d’una proposta 
basada en valors es pot concebre una educació 
en el lleure transformadora 

Perquè els nostres cursos tenen la certificació UNE
-EN ISO 9001:2015 

Un model formatiu i docent propi 

Els cursos estan dissenyats com a procés d’aprenentatge, però 
també com a experiència de creixement i progrés personal. Així 
el monitor pot traslladar als nens i nenes els seus coneixements 
tècnics, però també la seva qualitat personal. I per aconseguir-
ho: 

Presència d’una persona tutora al llarg de tot el curs. 

Seguiment sessió a sessió gràcies al Quadern d’Aprenentatge 
de l’alumne. 

Cada sessió és impartida per un docent especialista (entre 12 i 
16 formadors per curs). 

Síntesi de tot el que es treballa amb la confecció d’un treball 
interdisciplinari en equip. 

Els cursos inclouen estades en casa de colònies (cursos inten-
sius i cursos residencials). 

Informa’t! Inscriu-te! 
www.fundacioesplaigirona.cat/formacio-en-el-lleure       escolaesplai@fundacioesplaigirona.cat 
Antic Roca, 38. 3r - 17003 Girona       Telèfon 972 24 93 25 (laborables de 09:00 a 17:00h) 
       @esplaigirona           @fundacioesplaigirona 
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