
 
 
 

QUI SOM? 

L’Escola del Lleure Joan Maragall  neix a partir de la nostra 

experiència en l’àmbit educatiu i de lleure amb la creació l’any 

2011 del campus de lleure vacacional “Ludus Summer Camp”, 

d’immersió lingüística anglesa i dirigit a nens i nenes de 3 a 12 

anys.  

La nostra finalitat és oferir els cursos oficials de Monitors i 

Directors  en el lleure infantil i juvenil , que donen dret a la 

titulació oficial de la Generalitat de Catalunya de  

MONITOR i de DIRECTOR de lleure (Diploma i carnet  

expedit per la Direcció General de Joventut),  únic títol vàlid 

per a realitzar activitats de lleure d’acord amb la  normativa 

vigent a Catalunya (ORDRE BSF/196/2013, de 2 d’agost, per la qual 

s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de 

director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil). 

 

      QUÈ FEM? 

                                                  

 
 

••  CCuurrss  ddee  MMoonnii ttoorr   
dd’’AAcctt iivvii ttaattss  ddee  

LLlleeuurree    
  

••  CCuurrss  ddee  DDiirreeccttoorr   
dd’’AAcctt iivvii ttaattss  ddee  

LLlleeuurree    
IInnffaanntt ii ll   ii   JJuuvvee



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CCuurrss  ddee  MMoonnii ttoorr   dd’’AAcctt iivvii ttaattss  ddee  LLlleeuurree    

IInnffaanntt ii ll   ii   JJuuvveennii ll 
(310h) Semi-presencial 
 

� Etapa  teórica (125h presencial) i  
Memòria de pràctiques (25 h distància) 
 

� Mòdul de pràctiques (160 h presencial) 
 

Inici:  15 de novembre 
 
Horaris:  Divendres de 16.00-20.00 i 

dissabte de 9.00-14.00 i 15.00-18.00 

(13 h cada cap de setmana) 

 

Preu: 210€ 
 

CCuurrss  ddee  DDiirreeccttoorr   dd’’AAcctt iivvii ttaattss  ddee  
LLlleeuurree    

IInnffaanntt ii ll   ii   JJuuvveennii ll   
(410h) Semi-presencial: 
 

� Etapa  teórica (265h presencial) 
i  Memòria de pràctiques (25 h 
distància) 

� Mòdul de pràctiques (120 h 
presencial) 

 

Inici i horaris:  consultar 

Preu: 350 € 

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ:  
Correu: joanmaragall@joanmaragall.com 
Teléfon: 93 383 36 57 
Web: http://joanmaragall.com/escola-lleure 
 



 
  

CCUURRSS  DDEE  MMOONNIITTOORR  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS  DDEE  LLLLEEUURREE    
IINNFFAANNTTIILL  II  JJUUVVEENNIILL  

 
 
CONTINGUTS  
 

• Activitats d’educació en el lleure infantil i 
juvenil 

• Processos grupals i educatius en el lleure 
infantil i juvenil 

• Tècniques i recursos d’animació en activitats 
de lleure 

 
 
 
REQUISITS D’ACCÉS  
 
Per poder fer els cursos de monitor/a, l’alumne/a h a 
de tenir 18 anys complerts. 
 
 
ON ES POT TREBALLAR  
 
El diploma de monitor/a autoritza a exercir aquesta  
funció en colònies, campaments, rutes, camps de 
treball, etc.  
 

  
CCUURRSS  DDEE  DDIIRREECCTTOORR  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS  DDEE  LLLLEEUURREE  

  IINNFFAANNTTIILL  II  JJUUVVEENNIILL  
 
 

CONTINGUTS  
 

• Processos grupals i educatius en el lleure infantil  i 
juvenil 

• Tècniques i recursos d’animació en activitats de 
lleure 

• Planificació,  organització,  gestió  i  avaluació  de  
projectes  educatius  en  el lleure infantil i juve nil 

• Coordinació i dinamització de l’equip de monitors i  
monitores 

 
 

REQUISITS D’ACCÉS  
 

Per poder fer el curs de director/a, l’alumne/a ha de 
tenir 18 anys complerts 

 
 

ON ES POT TREBALLAR  
 
La  possessió  del  diploma  de  director/a  autori tza  a  
exercir  aquesta  funció  en colònies, casals, 
campaments, rutes, camps de treball, etc. 

 
 

Algunes  universitats  reconeixen  amb  crèdits  de   lliure  elecció  els  diplomes  de monitor/a i di rector/a emesos a parti r 
de l'1 de gener de 1999. 



 

LOCALITZACIÓ                                                                                                      

 

El centre es troba en una àrea urbana, ben comunicada amb metro, busos, tren  i tram i té dos accessos: un principal pel c. Guifré 
300 amb escales des del carrer, on es  troba la recepció del centre i l’administració, i un altre accés  per serveis i cotxets, cadires 
de rodes, etc. pel c. Garriga 126 

.  
 

 


