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Ajuntament ~ ~ de Girona 

Cultura i Educació 

Escola ds Formaci6 
d"Educadors en el Lleure 

PROGRAffiAC!d MARC PtL CURS 85-86 

1. Tipus de cursos 

' 1.1 Cursos reglats 

1.1.1 curs d "Iniciació 

Bloc específic .f. 2 mono-gràfics (crèdits) 

1.1.2 Curs de monitors 

nivell 1 

Bloc específic + 4 crèdits nivell 1 .f. 2 crèdits nivell 2 

l.l.3 ·curs de Directors 
Bloc específic + 4 cr~dits nivell 2 

L2 Cu-rsos monogràfics oberts o c·rèdits de Formació -reglada 

·1.2.1 Nivell 1 (èmfasi en aspectes pràctics· o de manipulaci6 de 

materials o d'experiència de situacions) ~ ~s¡. ~i:x""" 

• JoCs 
• Esport 
.. Cançó 

• Des cob.\ Natura 
!l.UM14fl4lbl. '@ntorn 

.. mitjans audiovisuals 

Danses 

.. Expr. Plàstica 
, Expr •. Dramàtica 

G$'1'1'1 dt"l'j--v..: lt,..u.- vtill a.Jt:.s, illW /..t 41"t 

1.2.2 Nivell !I (è~fasi en l"ç.nàlisi de situacions o en la reflexi6 

genèrica a 1 'entorn d'un problema) 

• E;ducació i sexualitat 

... Educaci6 ambiental 

.. Educació per ·a la pau 

.. Eduació i el cos 

... Educaci6 per .a lS: salut 

Com endegar una associació 

... GStstió d'associacions 

• Tècniques de planificaci6 

Dinàmica da grups 

"' Oirecci6 da reunions 

Resoluci6 de problemes 

Presa de decissions 
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2. 

1. 3 cursos ·d ~Especialització 

Adrassats a persones que compleixin lBs condicions segdents: haver rea

litzat un o més nivells de formació reglada, tenir experiència, ésser 

en actiu. 

OriEmtats a donar una formació de cara al tr.eball c;ue cadascú realit

za o t~ projectat realitzar 

Teatre ESj6Vt' 

Direcci6 de Cant 

Cinema 
Animeci6 de festes 

~mb caràcter extraordinari, un curs de Pedagogia musical. 

1.4 Grups de disseny. 

Ve:ure documflnt "Projecte curs 85-86). 

Com prganitzar una colònia d'estiu 

Colònies Teatrals 

Camps de:- natura 

1.5 Seminari d'aprofundiment 

No establim un projecte a priori: ~s millor partir d'una enquesta 

que permeti d'identificar inte<ressos i necessitats. 

2. Aspectes que voldriem discutir a fons. 

• 

la metodologia a em¡Jrar en els cursos de diferents tipus. 

L "estil de la convivència· i de la refació en els grups en procés de 

for¡;¡ació. 

Reg~r:.mentaci6 de les prestacions <'n tn=.ball que als alumnes podran 

2fectuar a canvi de la formaci6 rebu_da. 

la concspci6 de les pràctiques i d "altres tr~balls sobre ·el te

rreny. 

3. Bloc específic Curs -d "Iniciaci6 
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4. Bloc e:spedfic Curs de monitors 

ler. Psicosàciopedagogia 

El lleure a la societat industrial 
i urbana 

Els nois ds 

" " 
• • 

6 a 12 
12 a 14 
14 a 16 

La noci6 d'educació 
l'educació en 1 'E!splai: objecta 
i modalitats 
Els propòsits da l'educació 

La int8rv~nciÓ: els dina¡r.ismes 

dels grups 
La interv8nció: vida quotidiana 

la resolució de pro"blemss 

2on. Organització i planificació 

Principis d'organitzaci6 
·Simulacions de problemes organit 
zatius. 

Principis planificaci6 esplai 
anyal 
Principis planificació activi
tats Bstiu 
Pràctiqu<?s 

Kspectes jurídics 

3er. Pràctiques 

Presentació del projecte _o model 
' ·. de les practiques 

Treball en grup sobre el model pre 

sE:>ntat. 
Et>o"'<iN"t:..w.toJ' e... fr-f J.,., ,;;.., t¿¡ 1 

Xerrada debat 
Treball de~ camp 

Xerrada debat 

" 
" 

Tre.ball de camp 
Anàlisi dades 

Xerrada-debat 
• 

Xerrada i aplicaci6 
Treball pràctic 

X8rrada s/. evoca
cació ex~sriància 
x~rrada s/. Gui6 
d; anàlisi 
TrRball pràctic 
ds de guions sobre 
problemes concrets 

XBrrada-dcbt<t 
EL:,boraci6 problemes 

Xerrada sobre modsls' 

Id. 

Desenvolupament d'un 
protocol 

Xerrada-debat 

XerraCa debat sobre 
model 
Discussió 
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Avaluació 

4rt. Varis 

Salut i seg4r8dat 
4 monogràfics nivell l 
2 morlügràfics nive.ll !I 

I 

6. Bloc específic curs Directors 

Oiscussi6 personal sobre 
la memòria. 

Xerradas 

I. Intervenir sn el çamp del lleure a la nostra 
societat 

II. Elaboració d~un projecte d;intervenci6 

III. Trab~ül pràctic sobrE" els blocs I i II 

IV. El treball en Bquip amb els monitors 

V. fer de:. dir¡;ctor 

VI. Treball pràctic. e.n base a una memòria feta en 
situació de pràctiques supervisades. 

VI I. Qt:e.tre crèdits ci s .nivell I I 

4. 
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