
anys educant 
en el lleure 100 

60 anys preparant joves 
per ser educadors 

Escola reconeguda amb el núm. 10 per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

Centre de formació homologat amb el número de cens 04145 pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Reconeguda pel Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya 

Alguns exemples: 

 Formació de monitors de menjador escolar 
 Formació en el voluntariat 
 Formació en intervenció socioeducativa 
 Formació en gestió d’entitats no lucratives 
 Tallers i seminaris especialitzats 
 Organització i dinamització de jornades de treball 
 Disseny i organització de formacions a mida 

Les nostres línies d’acció 

Segons el lloc de realització 

En un local propi del 
contractant o a 

l’Escola de l’Esplai 
En una casa de 

colònies 

Segons el tipus de 
sessions 

Sessions periòdiques Curs estàndard - - - 

Sessions 
concentrades en un 

termini curt 
Curs intensiu Curs residencial 

Els nostres models 

La Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont és una entitat educativa creada l’any 1999 a la diòcesi 
de Girona i registrada amb el número 188-SE/F al Ministerio de Justicia, amb data 20 de setembre de 
1999. 

Per dur a terme els seus objectius, la Fundació Esplai Girona compta amb tres seccions, que treballen diferents camps de l’educació en el 
lleure: 

 La Coordinació de Centres d’Esplai, que aglutina una colla de centres de l’àmbit geogràfic del Bisbat de Girona que, a través de la Fun-
dació, emprenen i comparteixen iniciatives. 

 El Servei de Cases de Colònies, que posa a disposició d’entitats educatives, siguin o no de lleure, una xarxa d’instal·lacions per la realit-
zació de colònies i estades. 

 L’Escola de l’Esplai, que a través de la seva oferta formativa capacita els educadors i realitza una tasca de renovació pedagògica conti-
nuada. 
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Educar en el lleure 
Una vocació 
Una funció social 
Un servei 
Una oportunitat de creixement per a nens i joves 

 
Les activitats d’educació en el lleure estan regulades pel Decret 
267/2016, de 5 de juliol, d’activitats d'educació en el lleure en les quals 
participen menors de 18 anys. 

Al seu article 4, el Decret defineix les titulacions que són legalment ne-
cessàries per l’exercici com a educador en aquest tipus d’activitats. 

Al seu torn, l’Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, estableix els progra-
mes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'e-
ducació en el lleure infantil i juvenil, així com les condicions per l’obten-
ció de les titulacions corresponents. 

A l’ESCOLA DE L’ESPLAI de Girona apostem des de sempre per un 
model de formació respectuós amb les condicions legals establertes, 
però que posi el focus de manera principal en el creixement humà dels 
nostres alumnes. 

Perquè com a monitors, en primer lloc, hauran de ser responsables de 
la seguretat i diversió dels nens i nenes, però sobretot hauran de partici-
par en el seu desenvolupament personal. 

i això significa contribuir 
a la felicitat futura dels nens i nenes 

Títols atorgats per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya 

Els oficis de l’educació en el lleure i la seva formació 

MONITOR 
150 hores teoricopràctiques 

160 hores de pràctiques en un centre d’educació 
en el lleure 

Un treball interdisciplinari 
Una memòria de pràctiques 

DIRECTOR 
200 hores teoricopràctiques 

120 hores de pràctiques en un centre educatiu en 
el lleure 

Una memòria de pràctiques 

PREMONITOR 
La formació de premonitor no està regulada per 
la Llei perquè els menors d’edat no poden assu-
mir responsabilitats sobre grups de nens i nenes. 
Ara bé: hi ha moltes entitats que incorporen joves 
d’entre 16 i 18 anys com a ajudants de monitor. 
Pensant en ells, l’Escola de l’Esplai proposa un 
model vivencial que aporta recursos tècnics i 
continguts sobre educació, però alhora impulsa 
la reflexió sobre el propi temps lliure i els valors 
que hi estan associats. 

L’Escola de l’Esplai: una oferta de valor afegit 

 Gestió integral dels cursos, des de la primera inscripció fins la recollida del darrer certificat. 
 Plantejament vivencial de la formació, que afavoreix l’assimilació dels continguts per part dels 

participants; en aquest sentit organitzem models intensius en casa de colònies, gràcies a una 
xarxa pròpia d’instal·lacions. 

 Atenció i seguiment personalitzat del progrés de formació de cada participant: 
 En cada curs, una persona tutora conviu amb el grup i està present en totes les sessions per 

garantir-ne el funcionament. 
 Com a part del procés de formació, durant les sessions dels cursos els alumnes confegeixen un 

treball interdisciplinari que els ajuda a sistematitzar tots els coneixements i posar-los en el 
context d’un model educatiu que es vol globalitzador. 

 Claustre de professorat especialitzat: les unitats de contingut dels cursos són impartides per 
professors diferents; d’aquesta manera el grau d’expertesa en cada tema és més gran, i els 
alumnes n’obtenen visions diverses. 


