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CURSOS PRE-MONITOR@ – ARRIANT FORMACIÓ I LLEURE SLU 

 
El curs de Premonitor@ de lleure Infantil i Juvenil és un programa de formació adreçat 
a joves que encara no tenen els 18 anys i que estan interessats en formar-se en el 
camp del lleure. 
 
El curs ajuda a tenir una visió clara del món del lleure i a la vegada capacita als alumnes 
per realitzar tasques de premonitor@ i d’ajudant als monitors/es en casals, colònies, 
campaments….  
 
És obligatori el 100% d’assistència a les sessions del curs. Es valorarà l’aprofitament del 
curs a través de les actituds (disposició al diàleg, cohesió de grup…), les aptituds 
adquirides, l’assistència a les sessions i la participació en les mateixes. 
 
A l’acabar, s’obtindrà el Certificat d’aprofitament acreditatiu d’ajudant de Monitor@ 
d’activitats de lleure expedit per Arriant Formació i Lleure slu. (20 hores). 
 
DESTINATARIS 

 Joves de 14 a 17 anys. 
 
OBJECTIUS 

 Introduir als alumnes en el món del lleure. 

 Oferir els coneixements bàsics d’iniciació a l’educació en el lleure. 

 Aprendre recursos i tècniques bàsiques per desenvolupar tasques d’educació 
en el lleure. 

 Donar a conèixer la realitat i diversitat del lleure. 

 Augmentar la consciència de la tasca educativa dels joves vers els infants. 

 
CONTINGUTS 
 

HORARI CONTINGUTS TEÒRICS FORMADOR@ 

3-1-23 
9 a 13h 

Benvinguda i Jocs de coneixença 
Què és el lleure educatiu infantil i juvenil? 
Normativa principal 

Albert 

3-1-23 
15 a 19h 

Entorn. Sociologia 
El mitjà natural i urbà: recurs lúdic i educatiu 
Com es preparen les activitats?  

Epi 

4-01-23 
9 a 13h 

L’educació en Valors 
El rol i funcions de monitor@ i pre-monitor@ 
Recursos per fomentar la Creativitat: expressió 

Subi 
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plàstica, expressió oral, expressió musical 

4-1-23 
15 a 19h 

  
Els infants i el grup 
Característiques bàsiques segons l’edat  
Dinàmiques de grup 

Natalia 

5-1-23 
9 a 13h 

El joc com a eina educativa 
Jocs d’interior i exterior. Vetllades. 

Jordi 

 
CALENDARI REALITZACIÓ SESSIONS: 
Dates: 3, 4 i 5 de gener del 2022 
Horari: De 9 a 13h i de 15 a 19h. 
 
LLOC DE REALITZACIÓ: 
Instal·lacions Núria Social 
 
PREU: 
65 € 
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