
   

 
ESCOLA DE FORMACIÓ ESPORTS 85. 

 C/ Elcano, nº 6 baixos  07014 Palma de Mallorca Fax: 971 454 605 
Tel: 971 454 705. E -mail: formacio@esports85.com 

 

CURS DE DIRECTOR/A DE TEMPS LLIURE INTENSIU GENER 2022 

 

El curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure és la formació que prepara l’alumnat per 

intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil. Capacita per 

planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i 

la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los internament i externament assumint la 

creació, el control i la dinamització dels equips de monitors. 

 

Aquest curs consta de dues etapes: 

 

1. Part teòrica (200h)de les quals es realitzaran 134 hores teòriques presencials i 66 hores a través de 

la nostra plataforma online (Mòduls 1-2).  

 

Una vegada finalitzada la part teòrica i en un període de 2 anys màxim, s’han de realitzar les 

pràctiques a una activitat juvenil declarada a la Direcció Insular de Participació i Joventut:  

 

2. Part pràctica: Mòdul 3 (120 hores) aquest no es podrà començar fins no tenir aprovats tots els 

mòduls de la part teòrica. És requisit indispensable que les pràctiques es facin a activitats de temps 

lliure declarades, desenvolupant les funcions pròpies d’un director en les activitats educatives de 

temps lliure.  

 

Requisits d’accés:  

 

Per matricular-se al curs de director/a, l’alumnat ha d’estar en possessió del diploma de monitor/a o 

del certificat de professionalitat de dinamització d’activitats infantils i juvenils de temps lliure o 

equivalent, i no estar inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals. A més, ha de complir algun 

dels requisits següents: 

 

a) Estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent a efectes professionals. 

b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional o 

d’una titulació de formació professional de grau mitjà o de grau superior. 

c) Tenir superada la prova d’accés per accedir a un cicle formatiu de grau superior. 

d) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de 45 anys. 

 

Documentació a presentar per correu electrònic abans de l’inici del curs: (formacio@esports85.com) 

 

-Foto carnet 

-Fotocòpia DNI 

-Fotocopia del títol de monitor/a de temps lliure 

-Fotocopia titulació acadèmica  

-Certificat negatiu de delites sexuals 
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Estructura del curs:  

 

a) Mòdul 1: planificació, organització, gestió i avaluació dels projectes educatius de temps lliure 

infantils i juvenils (120 hores). 

Unitat formativa 1: contextualització del temps lliure infantil i juvenil en l’entorn social (50 hores). 

Unitat formativa 2: programació, execució i difusió de projectes educatius en el temps lliure (70 

hores). 

b) Mòdul 2: Coordinació i dinamització de l’equip de monitors i monitores de temps lliure (80 hores). 

c) Mòdul 3 de pràctiques professionals no laborals (120 hores). 
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