
Prepara’t per una experiència única! 

Fes-te premonitor 

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

en conveni amb 

La figura del premonitor és la d’un jove que s’integra a l’activitat 
com un membre més de l’equip educatiu, malgrat que no té la 
majoria d’edat que és legalment exigible per responsabilitzar-se 
d’un grup d’infants. Això requereix coneixements, destreses i acti-
tuds. Per això oferim un model formatiu que combina recursos 
d’animació i de dinamització de grup amb el treball de les acti-
tuds personals, els valors i el sentit del servei, la gratuïtat i la 
transformació social. 

Els cursos de premonitor de l’Escola de l’Esplai de Girona oferei-
xen els continguts formatius, però també –i sobretot– proposen 
una experiència d’interiorització del quadre de valors associats a 
l’educació en el lleure. Una experiència personal però també de 
grup. 

Premonitor, la formació  

Per què l’ 
 Perquè som la primera escola de lleure de les comarques 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 



Prepara’t per una experiència única! 

Fes-te premonitor 

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

en conveni amb 

La figura del premonitor és la d’un jove que s’integra a l’activitat 
com un membre més de l’equip educatiu, malgrat que no té la 
majoria d’edat que és legalment exigible per responsabilitzar-se 
d’un grup d’infants. Això requereix coneixements, destreses i acti-
tuds. Per això oferim un model formatiu que combina recursos 
d’animació i de dinamització de grup amb el treball de les acti-
tuds personals, els valors i el sentit del servei, la gratuïtat i la 
transformació social. 

Els cursos de premonitor de l’Escola de l’Esplai de Girona oferei-
xen els continguts formatius, però també –i sobretot– proposen 
una experiència d’interiorització del quadre de valors associats a 
l’educació en el lleure. Una experiència personal però també de 
grup. 

Premonitor, la formació  

Per què l’ 
 Perquè som la primera escola de lleure de les comarques 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 


