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Presentació
La Fundació Catalana de l’Esplai, té per 
missió “educar els infants i els joves en 
el lleure i promoure el desenvolupament 
associatiu, amb voluntat transformado-
ra i d’inclusió social”, i que agrupa les 
entitats següents:  

· Associació Catalana Cases de Colònies
· Serveis d’Esplai
· Centre d’Estudis - Suport Associatiu
· Federació Catalana de l’Esplai
· Fundación Esplai

La nostra missió es concreta en la presta-
ció de serveis i programes educatius inte-
grals a les escoles, la gestió d’equipaments 
i programes d’educació ambiental, cursos 
de formació i serveis de gestió per al món 
associatiu i projectes per la inclusió digi-
tal. Integra també l’acció d’una Federa-
ció i dels seus centres d’esplai, així com 
la tasca de la Fundación Esplai, d’àmbit 
estatal.

La proposta global dels projectes impul-
sats per  la Fundació es caracteritza per:

· Voluntat educativa
· Opció per la inclusió i la
 transformació social
· Compromís mediambiental
 i de sostenibilitat
· Aposta per la qualitat del servei
· Compromís per la coresponsabilitat
· Impuls al Tercer Sector

Centre d’Estudis
Centre d’Estudis de l’Esplai i Suport Associatiu som les entitats de la 
Fundació Catalana de l’Esplai dedicades a la formació i al suport en  
la gestió de les entitats, associacions, escoles i empreses. 

La nostra missió és educar a les persones en el lleure i promoure el 
desenvolupament associatiu amb voluntat transformadora i d’inclusió 
social. 

Som entitat reconeguda per la Secretaria de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya per impartir i gestionar la titulació de monitor/a i director/a 
d’activitats de lleure infantil i juvenil. 

Estem homologats pel departament de Treball i Indústria per a la realit-
zació de cursos adreçats a persones en situació d’atur i de treballadors 
en actiu; reconeguts per la Subdirecció General de Cooperació Social 
i Voluntariat com a Escola de Voluntariat; i homologats com a centre 
de formació per poder reconèixer la formació permanent adreçada a 
professorat no universitari, per part del departament d’Educació de la 
Generalitat.

Som membres del Programa Microsoft IT Academy i això permet als 
nostres alumnes dels cursos d’ofimàtica obtenir la certificació oficial 
de Microsoft.

També formem part del catàleg del Pla de formació de Torre Jussana de 
l’Ajuntament de Barcelona.
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Compartim les  
teves idees...
Orientem l’aprenentatge
Des de les àrees de lleure educatiu, intervenció social, 
tercer sector, escola i família, i educació ambiental 
pots triar el curs que més s’adapti a les teves neces-
sitats. Dins d’aquestes àrees tenim un gran ventall 
de cursos per oferir-vos, i si no trobeu el que més us 
convingui, només cal que ens ho proposeu...

Participem d’un estudi
Si voleu realitzar un estudi o diagnòstic de la vostra 
realitat, el nostre equip us pot guiar davant de les 
vostres necessitats (formatives, de camp...), fomen-
tant la participació dels membres més propers a  
vosaltres.

Construïm un projecte
Si el que voleu és realitzar un projecte o millorar 
la vostra gestió, treballem per fer-ho possible. El 
nostre equip d’especialistes en disseny i implemen-
tació de projectes us acompanyarà en el procés 
d’assessorament i creació.

Acompanyem el teu procés
Només cal que ens demanis suport. Tramitem la ges-
tió de la vostra formació per a que us pugui resultar 
gratuïta, us oferim gestions de les subvencions, tas-
ques de consultoria i gestió, suport i assessorament 
formatiu, disseny de planificacions estratègiques,... 
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Fem una aposta  
en la qualitat de la  
formació i oferim...
Metodologia dinàmica
Desenvolupem una metodologia activa i dinàmica  
basada en la construcció del propi coneixement  
a partir de la intervenció del professorat i dels  
mateixos participants.

Aprenentatge actualitzat
Volem una formació d’actualitat, que faci referència 
a les realitats socials d’avui, per tal de contribuir a la 
veritable tasca educativa que fem.

Docents especialistes
Treballem per una formació integral gràcies al nos-
tre claustre de professorat, experts i especialistes en  
actiu en els diversos àmbits de formació.

Qualitat
Manifestem el nostre compromís de qualitat, expe-
riència i professionalitat sota la norma ISO 9001, tant 
pel que fa al disseny com a la gestió de les accions 
formatives.

Suport formatiu
Tots els cursos disposen de material pedagògic que 
dona suport i amplia el treball del curs.

Propers a tu
Els cursos de monitors/es i directors/es tenen la figura 
del coordinador/a de curs, aquesta persona vetllarà 
pel bon desenvolupament del curs, per la dinàmica i 
seguiment del grup, i per l’aprofitament de cada un 
dels integrants en el curs.

Pràctiques
Us ajudem a cercar centres de pràctiques adients a  
la formació que realitzeu: us podem assessorar, fer la 
recerca de centres o projectes, realitzar convenis de 
pràctiques i fer el seguiment pedagògic.

Diversitat de formats
Pots triar la modalitat de formació que més s’adapti 
a tu: matins o tardes, de cap de setmana, intensius o 
semi-intensius; i formació e-learning.

Borsa de treball
Tenim una borsa de treball especialitzada perquè  
puguis treballar en el camp on t’has format.
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Formació a mida 
Centre d’Estudis de l’Esplai treballa per adaptar-se a 
la vostra realitat i a les vostres necessitats. Us podeu 
adreçar a nosaltres per demanar formació a mida en 
el format que més us convingui,  cursos, mòduls, mo-
nogràfics, xerrades, tècniques, de manera presencial 
o bé e-learning i  que podrem desenvolupar al vostre 
entorn immediat sobre temàtiques relacionades amb 
el món del lleure educatiu, la intervenció social, la 
dinàmica i gestió associativa, els processos participa-
tius, l’educació ambiental, la formació per famílies, 
mestres i plans educatius d’entorn. 

Formació  
subvencionada i  
bonificable 
Les entitats que tenen treballadors/es en règim Ge-
neral de la Seguretat Social gaudeixen d’un fons 
econòmic per a la formació continua. Els continguts, 
durada i lloc de realització els estableix la pròpia en-
titat. La formació resulta gratuïta, ja que es tramita 
la bonificació a través del butlletí de cotització TC1 
que correspongui al mes en que hagin finalitzat les 
accions formatives. 

El Centre d’Estudis de l’Esplai gestiona aquesta moda-
litat de formació i actua com a entitat organitzadora 
i impartidora.

Amb nosaltres teniu la possibilitat de poder subven-
cionar els cursos a mida que desitgeu fer.

Formació per a  
persones a l’atur
Si voleu obtenir informació sobre la formació ocupa-
cional truqueu al 93 551 15 15 o consulteu la nostra 
web: www.esplai.org/cursos.

Formació per a 
l’acreditació ACTIC
Realitzem cursos per a la preparació de les proves  
d’acreditació de competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació (ACTIC).

Si voleu més informació podeu trucar-nos al 
934747474 o visitar la nostra web www.

esplai.org/cursos  
I si voleu suggerir-nos, comentar-nos  

qualsevol proposta, podeu escriure’ns un 
correu electrònic a cee@esplai.org
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Inscripcions
Reserva de places
Cal fer una reserva de places telefònicament o través 
del web (www.esplai.org/cursos), la inscripció, però,  
no es considera vàlida fins que s’hagi abonat l’import 
de la matrícula i lliurat el formulari corresponent.  
El dret de reserva es considera perdut si no s’ha  
formalitzat la inscripció en el termini d’una setmana  
(48 hores en el cas que sigui la setmana abans de 
l’inici de curs).

Formalització de la inscripció
Per formalitzar la inscripció cal fer l’abonament 
de l’import de la matrícula i fer arribar el compro-
vant al Centre d’Estudis - Suport Associatiu, per fax  
al 934744356 o personalment als nostres locals de 
Barcelona i el Prat de Llobregat:

w	 Barcelona, carrer Llàstics 2  
 només tardes de 16 a 20h

w	 El Prat de Llobregat, carrer Riu Anoia 42-54  
 matí i tarda de 9 a 18h

En els cursos de monitors/es i directors/es heu 
d’aportar també una fotocòpia del vostre DNI.

Període de inscripció
Des del moment en què es publica la informació fins 
quatre dies abans que comenci el curs.
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Forma de pagament
Per formalitzar la matrícula dels cursos cal tramitar el 
pagament, mitjançant:

1. L’ ingrés a un dels següents números de compte:

Dades bancàries: 

w	 Caixa de Catalunya, 
 2013 0424 93 0200665264

w	 Bankinter, 
 0128 6568 00 0500000055

Cal indicar a la caixa o banc el nom de la persona 
inscrita, així com el codi del curs al qual s’inscriu.

2. Pagament on-line 

El pagament on-line es fa únicament amb targeta  
de dèbit i/o crèdit. És molt fàcil. Entreu i seguiu les 
instruccions: www.esplai.org/cursos. 

Nombre de places
Atès que el nombre de places de la majoria dels cur-
sos és limitat, s’acceptaran les inscripcions per rigorós 
ordre de data de pagament.

Anul·lació de cursos
El Centre d’Estudis de l’Esplai es reserva el dret 
d’anul·lar qualsevol curs si el nombre d’inscrits no arri-
ba al nombre mínim establert al seu criteri. La devolu-
ció de l’import de la matrícula es realitzarà mitjançant 
transferència bancària.

Baixes
Les notificacions de baixes que es produeixin des del 
moment de la inscripció fins al quart dia laborable 
abans de començar el curs, significarà la pèrdua del 
20% de l’import de la matrícula. 

Les baixes que es produeixin una vegada ha començat 
el curs o tres dies laborables abans de l’inici del curs 
no tindran cap devolució de l’import de la matrícula.
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Icones
Per formalitzar la inscripció a un curs tingueu present 
les següents icones...

Descomptes 

En cap matriculació els descomptes seran 
acumulables.

Aquests cursos estan reconeguts pel 
Pla de Formació del Voluntariat de 
Catalunya de la Subdirecció General 
de Cooperació Social i Voluntariat.

Aquests mòduls convaliden hores 
d’especialització obligatòries, que 
s’han de realitzar per a l’obtenció 
del títol de director/a d’activitats de 
lleure infantil i juvenil.

Aquestes accions formatives es rea-
litzen a partir del Campus Virtual de 
L’Esplai: un espai de formació on tro-
baràs la informació del curs, podràs 
contactar amb el tutor i comunicar-te 
amb la resta de companys. 

e-learning
modalitat

A l’hora de formalitzar la inscripció 
al banc o caixa heu d’indicar el codi 
del curs al qual us matriculeu.10015

CODI CURS

Per obtenir una convalidació de 20 ho-
res en els mòduls d’especialització del 
curs de director/a es realitzaran cursos 
de formació virtual de 30 hores.

+
e-learning

Els cursos subvencionats per la Sub-
direcció General d’Associacionisme 
i Voluntariat tenen el descompte 
aplicat al mateix curs.

Els membres de la Federació Ca-
talana de l’Esplai tindran un 25%  
de descompte en tots els cursos de  
formació.

Els membres del Club d’Usuaris tin-
dran un 25% de descompte en els 
cursos de l’àmbit de tercer sector.

Els socis de la campanya tindran un 
descompte segons la convocatòria. 
Actualitzacions a la pàgina Web.
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Cursos modalitat  
e-learning 
Aquests cursos els adrecem a persones interessa-
des en fer formació virtual. Oferim formació e-lear-
ning de diferents àmbits, comptant amb un equip 
d’experts en cada matèria. 

Disposareu d’atenció personalitzada per part del  
tutor/consultor que acompanyarà en l’aprenentatge 
i la comprensió de continguts, dinamitzant i fent se-
guiment individualitzat per evitar perdre el ritme del 
curs; aquesta plataforma d’aprenentatge com a en-
torn col·laboratiu us oferirà una formació de qualitat 
que facilita i incentiva la participació de l’alumnat.

Aquestes formacions tenen una durada estimada de 
30 hores.



11Contingut complet de cada curs a: www.esplai.org/cursos

w Joves i oci nocturn
w Oci digital i temps lliure
w Immigració, interculturalitat i lleure

w Intervenció socioeducativa amb infants i joves  
 amb necessitats educatives especials
w Trastorns de conducta alimentària
w Intervenció i Prevenció de les drogodependències
w Socioadiccions i joves:  
 eines de prevenció i intervenció 
w La igualtat de gènere
w Bullying: detecció, eines i recursos per  
 afrontar l’assetjament 

w Gestió integral per petites associacions 
w Programa de gestió d’associacions suport socis bàsic
w Programa de gestió d’associacions  
 suport socis avançat
w Programa de gestió d’associacions suport  
 Comptabilitat bàsica
w Programa de gestió d’associacions suport  
 Comptabilitat avançada
w Programa de gestió d’associacions suport Facturació
w Programa de projecció econòmica de l’entitat
w Com fer un projecte? Disseny i gestió de projectes
w Captació de fons a les entitats
w Màrqueting i comunicació

w Mediació entre iguals
w APS
w Recursos per a l’acció tutorial
w Eines per a la participació

Trobareu tota la informació d’aquests cursos al seu 
àmbit corresponent identificats al llarg del catàleg 
amb la icona 

e-learning
modalitat
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Ens adrecem a persones que volen treballar, de for-
ma voluntària o remunerada, com a monitors/es i 
directors/es en una entitat d’esplai, casal d’estiu, 
menjador escolar, ludoteca, extraescolar, colònia 
de vacances, campament, ruta i/o intercanvi.

Per a aquest curs us proposem un seguit d’activitats 
formatives que ben segur seran del vostre interès: 
cursos de monitors/es i directors/es, i una àmplia 
proposta de formació permanent sobre diferents 
temes del lleure educatiu.

Lleure educatiu
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A qui s’adreça?

A persones majors de 18 anys que volen treballar, de 
forma voluntària o professional, com a monitor/a en 
una entitat d’esplai, casal d’estiu, menjador escolar, 
ludoteca, activitats extraescolars...

Què pretén?

w	Definir el marc filosòfic i ètic que dóna sentit a 
l’educació en el lleure.

w	Obtenir els coneixements pedagògics, organitzatius 
i tècnics necessaris per dur a terme la feina específica 
d’educador/a en el lleure.

w	Interioritzar la pròpia formació implicant-se en el 
procés i esdevenint subjecte actiu.

w	Aprofundir en les actituds que configuren la perso-
nalitat madura.

Continguts

w	Societat, infància i temps lliure

w	Educació en el temps lliure i l’entitat d’esplai

w	El plantejament i els objectius educatius

w	El grup i la psicologia de l’infant i l’adolescent

w	El monitor/a

w	La salut i els primers auxilis

w	Metodologies educatives en el lleure

w	La colònia i les activitats de vacances

w	La gestió de l’entitat d’esplai

w	Tècniques d’excursionisme i natura

w	Jocs interiors i exteriors 

w	Expressió plàstica

w	Expressió musical

w	Expressió oral i corporal 

w	La vetllada 

La formació combina elements teòrics i exercicis 
pràctics i vivencials, basant-se en l’experiència dels 
participants.

Monitor/a d’activitats  
de lleure infantil i juvenil 
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Estructura

El curs consta de 108 hores de formació lectiva i 150 
hores de pràctiques en un projecte de lleure educatiu 
(supervisades per un director/a de lleure) que s’han 
de realitzar amb infants i joves de entre 3 i 18 anys. 
Al finalitzar el procés s’ha de elaborar una memòria 
de pràctiques.

Titulació

Si la valoració de tot el procés és positiva obtindràs 
el diploma de monitor/a d’activitats de lleure infantil 
i juvenil atorgat per la Secretaria de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya.

Crèdits de lliure elecció

Els cursos de monitors estan reconeguts amb crèdits 
de lliure elecció per la majoria d’universitats catalanes. 
Consulteu en cada cas amb la vostra facultat.

Referències

Realitzem cursos de monitors/es per a persones que 
estan a l’atur. Consulteu-ho a la secretaria del Centre 
d’Estudis de l’Esplai o a la pàgina web.

Referències amb el preu

El preu del curs inclou els tres llibres del Curs de  
monitors i monitores d’activitats de lleure infantil i ju-
venil editats pel Centre d’Estudis de l’Esplai - Fundació 
Catalana de l’Esplai.
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Monitors/es 
intensiu hivern

DateS
11, 12, 18, 19, 20*, 21*, 22*, 23*, 24, 
27*, 28*, 29*, 30*, 31 de desembre 
de 2010; 3, 4, 5, 8, 9 de gener de 
2011
HORaRI 
de 9:30 a 13:30h 
*de 9:30 a 13:30 i de 15 a 19h   
LLOC 
Federació Catalana de Judo de Badia 
del Vallès Carrer Saragossa, s/n  
Badia del Vallès
PReU 
195 €

10368
CODI CURS 

Monitors/es 
intensiu primaverara

DateS
26, 27 de març de 2011; 2, 3, 9, 10, 
16, 17, 18*, 19*, 20*, 21*, 23, 24, 30 
d’abril de 2011; 7, 8, 14, 15, 21, 22,  
28* de maig de 2011
HORaRI 
de 9:30 a 13:30h 
*de 9:30 a 13:30 i de 15 a 19h  
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai  
Carrer Llàstics, 2  Barcelona
PReU 
195 €

11000
CODI CURS 

Monitors/es 
caps de setmana i  
intensiu hivern

DateS
11, 12, 18, 19, 27*, 28*, 29*, 30*, 31 
de desembre de 2010; 2*, 3*, 4*, 
5, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 de gener 
de 2011
HORaRI 
de 9:30 a 13:30h 
*de 9:30 a 13:30 i de 15 a 19h

LLOC 
Ce el tricicle al Centre cívic Les Planes   
de Sant Joan Despí  
Carrer J.F. Kennedy, 4  
PReU 
195 €

10215
CODI CURS 

Monitors/es 
intensiu hivern

DateS
11, 12, 18, 19, 20*, 21*, 22*, 23*, 24, 27*,  
28*, 29*, 30* i 31 de desembre de 
2010; 3, 4, 5, 8, 9 de gener de 2011
HORaRI 
de 9:30 a 13:30h 
*de 9:30 a 13:30 i de 15 a 19h  
LLOC 
CeNtRe eSPLaI  
Carrer Riu Anoia, 42-54  
El Prat de Llobregat
PReU 
195 €

10321
CODI CURS 

Monitors/es 
intensiu hivern

DateS
11, 12, 18, 19, 20*, 21*, 22*, 23*,  
24, 27*, 28*, 29*, 30* i 31 de  
desembre de 2010; 3, 4, 5, 8, 9  
de gener de 2011
HORaRI 
de 9:30 a 13:30h 
*de 9:30 a 13:30 i de 15 a 19h

LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai  
Carrer Llàstics, 2  Barcelona
PReU 
195 €

10320
CODI CURS 

Monitors/es 
caps de setmana

DateS
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 d’octubre 
de 2010; 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 de 
novembre de 2010; 4, 5, 11, 12, 18, 19 
de desembre de 2010; 8, 9, 15, 16, 22 
de gener de 2011
HORaRI 
de 10 a 14h  
LLOC 
Biblioteca Municipal de Sant andreu 
de Llavaneres Carrer Clòssens, 653
PReU 
190 € (140 € empadronats a Sant Andreu de 
Llavaneres)

10371
CODI CURS 
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Monitors/es 
intensiu estiu

DateS
27, 28, 29, 30 de juny de 2011; 1, 
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14* de juliol 
de 2011
HORaRI 
de 9:30 a 13:30 i de 15 a 19h 
*de 9:30 a 13:30h  
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2  Barcelona
PReU 
195 €

11002
CODI CURS 

Monitors/es 
intensiu primavera

DateS
26, 27 de març de 2011; 2, 3, 9, 10, 
16, 17, 18*, 19*, 20*, 21*, 23, 24, 30 
d’abril de 2011; 7, 8, 14, 15, 21, 22, 
28* de maig de 2011
HORaRI 
de 9:30 a 13:30h 
*de 9:30 a 13:30 i de 15 a 19h

LLOC 
CeNtRe eSPLaI 
Carrer Riu Anoia, 42-54  
El Prat de Llobregat   
PReU 
195 €

11001
CODI CURS 

Monitors/es 
intensiu estiu

DateS
27, 28, 29, 30 de juny de 2011;  
1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14*  
de juliol de 2011
HORaRI 
de 9:30 a 13:30 i de 15 a 19h
*de 9:30 a 13:30h

LLOC 
CeNtRe eSPLaI 
Carrer Riu Anoia, 42-54 
El Prat de Llobregat  
PReU 
195 €

11003
CODI CURS 

Monitors/es 
intensiu estiu

DateS
22, 23, 24, 25, 26, 27*, 29, 30, 31 
d’agost de 2011; 1, 2, 3*, 5, 6, 7* de 
setembre de 2011
HORaRI 
de 9:30 a 13:30 i de 15 a 19h
*de 9:30 a 13:30h

LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2  Barcelona  
PReU 
195 €

11004
CODI CURS 
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A qui s’adreça?

A persones majors de 18 anys amb experiència en el 
món del lleure, de forma voluntària o professional, 
amb tasques de coordinació o direcció d’entitats de 
lleure, activitats de vacances... i que compleixin una 
de les següents condicions:

w	Estar titulat com a monitor/a i acreditar experiència 
(en aquest cas haureu d’aportar una fotocòpia del títol 
o del diploma a l’hora de formalitzar la inscripció).

w	Tenir 23 anys i acreditar experiència com a monitor/a 
i posseir el títol de batxillerat superior o equivalent (en 
aquest cas haureu d’aportar un document que certifi-
qui els anys d’experiència i les funcions desenvolupades 
en el camp de l’educació en el lleure).

w	Ser mestres o diplomats en carreres d’educació i 
acreditar experiència com a monitor/a (en aquest últim 
cas haureu d’aportar també una fotocòpia de la titula-
ció que certifica haver finalitzat la carrera; en el cas de 
les llicenciatures no finalitzades, és vàlid certificar que 
s’està fent el 4t curs).

Què pretén?

w	Aprofundir en el marc filosòfic i ètic que dóna sentit 
a l’educació en el lleure.

w	Obtenir els coneixements pedagògics, organitzatius 
i tècnics necessaris per dur a terme la feina específica 
de director de lleure i, especialment, de coordinació, 
direcció d’equips i responsabilitats generals.

w	Interioritzar la pròpia formació implicant-se en el 
procés i esdevenint subjecte actiu.

w	Aprofundir en les habilitats socials i capacitats 
intel·lectuals necessàries per exercir de directors/es.

Continguts

w	Societat, valors i temps lliure. Infants i joves  
a Catalunya.

w	Sociologia, associacionisme i moviments  
d’educació en el lleure.

w	Models d’intervenció en el lleure.

w	Aprenentatge Servei  en el lleure.

w	Educació en interculturalitat, sostenibilitat  
i participació.

w	Metodologies educatives en el lleure.

w	Seguiment individualitzat i treball amb les famílies.

Director/a d’activitats  
de lleure infantil i juvenil



Contingut complet de cada curs a: www.esplai.org/cursos18

w	Marc jurídic de les associacions.

w	La direcció en el lleure.

w	L’equip de monitors: treball en equip, seguiment, 
formació i resolució de conflictes.

w	Habilitats d’expressió i comunicació.

w	Elaboració i gestió de projectes educatius.

w	Introducció a la gestió comptable.

w	Història i modalitats d’activitats de vacances.

w	Marc jurídic de les activitats de vacances.

w	Responsabilitat sanitària i planificació general de les 
activitats de vacances.  

La formació combina elements teòrics i exercicis 
pràctics i vivencials, basant-se en l’experiència dels 
participants.

Estructura

El curs consta de 108 hores de formació lectiva, 62 
hores de mòduls d’especialització (aquestes es po-
den realitzar abans o després del curs de 108 hores; 
mestres, educadors socials i llicenciats en carreres 
d’educació no hauran de realitzar aquests mòduls es-
pecífics) i 175 hores de pràctiques (supervisades per 
un director/a de lleure) que s’han de realitzar amb in-
fants i joves de entre 3 i 18 anys. Al finalitzar el procés 
s’ha de realitzar una memòria de pràctiques.

Titulació

Si la valoració de tot el procés és positiva obtindràs 
el diploma de director/a d’activitats de lleure infantil 
i juvenil atorgat per la Secretaria de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya.

Crèdits de lliure elecció

Els cursos de directors estan reconeguts amb crèdits 
de lliure elecció per la majoria d’universitats catalanes. 
Consulteu en cada cas amb la vostra facultat.

Referència

Aquells/es que vulgueu obtenir la titulació per a l’estiu, recor-
deu que l’últim curs al que us heu de matricular és a l’Intensiu 

d’Hivern.
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Directors/es  
intensiu estiura

DateS
22, 23, 24, 25, 26, 27*, 29, 30, 31 
d’agost de 2011; 1, 2, 3*, 5, 6, 7* de 
setembre de 2011
HORaRI 
de 9:30 a 13:30h i de 15 a 19h  
*de 9:30 a 13:30h 
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2  Barcelona
PReU 
195 €

11006
CODI CURS 

Directors/es  
intensiu primavera

DateS
26, 27 de març de 2011; 2, 3, 9, 10, 
16, 17, 18*, 19*, 20*, 21*, 23, 24, 30 
d’abril de 2011; 7, 8, 14, 15, 21, 22, 
28* de maig de 2011
HORaRI 
de 9:30 a 13:30h 
*de 9:30 a 13:30 i de 15 a 19h

LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2  Barcelona  
PReU 
195 €

11005
CODI CURS 

Directors/es  
intensiu hivern

DateS
11, 12, 18, 19, 27*, 28*, 29*, 30*, 31 
de desembre de 2010; 2*, 3*, 4*, 5, 
8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 de gener de 
2011;
HORaRI 
de 9:30 a 13:30h 
*de 9:30 a 13:30 i de 15 a 19h

LLOC 
Ce el tricicle al Centre cívic Les Planes   
de Sant Joan Despí  
Carrer J.F. Kennedy, 4 
PReU 
195 €

10216
CODI CURS 

Directors/es  
intensiu hivern

DateS
11, 12, 18, 19, 20*, 21*, 22*, 23*, 24, 27*, 
28*, 29*, 30* i 31 de desembre de 
2010; 3, 4, 5, 8, 9 de gener de 2011
HORaRI 
de 9:30 a 13:30h 
*de 9:30 a 13:30 i de 15 a 19h  
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai  
Carrer Llàstics, 2  Barcelona
PReU 
195 €

10322
CODI CURS 



Contingut complet de cada curs a: www.esplai.org/cursos20

Necessites les 62 hores de mòduls d’especialització 
per poder titular-te com a Director/a d’activitats de 
lleure infantil i juvenil?

Us oferim tot aquest ventall de mòduls d’aprofundi-
ment per poder convalidar les hores d’especialització  
del curs de Directors/es d’activitats de lleure infantil i  
juvenil.

w	Joves i oci nocturn (e-learning).
w	Un pas més a l’Aprenentatge servei.
w	Coordinadors de menjador escolar.
w	Immigració, interculturalitat i lleure (e-learning).

w	Bullying: detecció, eines i recursos per afrontar 
l’assetjament (e-learning).
w	Intervenció socioeducativa amb infants i joves amb 
necessitats especials (e-learning).
w	Trastorns de conducta alimentària (e-learning).
w	Intervenció i Prevenció de les drogodependències 
(e-learning).
w	Arteràpia: expressió i creació pel benestar. 
w	La igualtat de gènere (e-learning).
w	Resolució de conflictes.

w	Educació emocional: Com treballar-la amb  
infants i joves?
w	Intervenció socioeducativa en els trastorns  
de conducta.
w	Pedagogia sistèmica.
w	Mediació comunitària.
w	Introducció a la Programació  
Neuro-Lingüística (PNL).
w	Introducció a la psicopatologia infantil  
per a educadors/es.

w	Direcció d’equips de treball. 

Trobareu tota la informació d’aquests cursos en el seu 
àmbit corresponent identificats al llarg del catàleg 
amb la icona:

Els cursos presencials convaliden la totalitat d’hores 
de la formació. Els cursos e-learning convaliden 20 
hores del curs de Directors/es. 

Mòduls per a Directors/es
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especialització  
de Monitor/a de  
menjador escolar
Coneixes la feina d’un moni-
tor/a en un menjador esco-
lar? Treballarem continguts 
pedagògics, de gestió, de salut 
i alimentació, i de recursos 
d’educació en el lleure: jocs, 
plàstica, contes i teatre; per tal 
d’introduir-te en el temps del 
migdia a escoles i instituts.

DURaDa
30 hores
DateS
11, 13, 18, 20, 25, 27 
d’octubre; 3, 8, 10, 15 de 
novembre de 2010
HORaRI 
Dilluns i dimecres de  
16:30 a 19:30h 
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2   
Barcelona
PReU 
128 €

10389
CODI CURS 

Iniciació al  
voluntariat a 
l’educació en  
el lleure:  
Premonitors/es
Tens 16 anys i t’agradaria ini-
ciar-te en el món del lleure? 
T’ajudem a que tinguis una 
orientació global i una reflexió 
integradora sobre el treball de 
l’ajudant de monitor/a. 

DURaDa
20 hores
DateS
16, 23, 30 d’octubre;  
6, 13 de novembre de 2010
HORaRI 
De 16 a 20h
LLOC 
Biblioteca Municipal de  
Sant andreu de Llavaneres 
Carrer Clòsens, 65
PReU 
23 € (Subvencionat per la  
Subdirecció General de  
Cooperació Social i Voluntariat)

10332
CODI CURS 

Introducció a 
l’aprenentatge 
Servei
Aproximació als conceptes i 
activitats segons la metodologia 
educativa d’aprenentatge ser-
vei. Coneixeràs diferents expe-
riències d’Aprenentatge Servei, 
com va sorgir la idea, com s’ha 
organitzat, la repercussió a la 
comunitat... Adquiriràs recursos 
per organitzar i desenvolupar  
la teva activitat d’Aprenentatge 
Servei per tal que tinguin una 
repercussió i millora a l’entorn i 
la comunitat. 

DURaDa
20 hores
DateS
23, 30 d’octubre;  
6, 13 de novembre de 2010
HORaRI 
Dissabtes 9 a 14h 
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2   
Barcelona
PReU 
85 €

10388
CODI CURS 

NOU!



Contingut complet de cada curs a: www.esplai.org/cursos22

Un pas més en 
aprenentatge  
Servei 
Ja coneixes la metodolo-
gia d’Aprenentatge Ser-
vei, farem doncs un treball 
d’aprofundiment per tal de 
donar sortida a projectes edu-
catius que tenen una repercus-
sió en la comunitat, en l’entorn. 
S’aprofundirà en aspectes 
claus de la implementació de 
l’ApS.

DURaDa
20 hores
DateS
19, 26 de novembre; 3, 10, 
17 de desembre de 2010
HORaRI 
Divendres de 16 a 20h 
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2   
Barcelona
PReU 
85 €

10393
CODI CURS 

Iniciació al  
voluntariat a 
l’educació en  
el lleure:  
Premonitors/es
Tens 16 anys i t’agradaria ini-
ciar-te en el món del lleure? 
T’ajudem a que tinguis una 
orientació global i una reflexió 
integradora sobre el treball de 
l’ajudant de monitor/a. 

DURaDa
20 hores
DateS
8, 10, 15, 17, 22, 24, 29*  
de novembre de 2010
HORaRI 
De 17 a 20h
* de 17 a 19h

LLOC 
Casal de Joves de Vallirana 
Carrer Major, 169  Vallirana
PReU 
23 € (Subvencionat per la  
Subdirecció General de  
Cooperació Social i Voluntariat)

10331
CODI CURS 

Immigració,  
Interculturalitat  
i Lleure
Vols treballar l’educació en 
la diversitat? Coneixes eines 
i metodologies d’intervenció 
amb infants i joves de diverses 
cultures? Treballem la intercul-
turalitat, la immigració avui, el 
marc sociopolític, i eines per a 
la intervenció socioeducativa...

DURaDa
30 hores
DateS
Del 2 de novembre de 2010 
al 13 de gener de 2011
PReU 
120 €

10392
CODI CURS 

e-learning
modalitat
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especialització  
de monitor/a 
d’escola bressol 
Vols conèixer quines són les 
funcions del monitor de lleure 
dins el marc de l’escola bres-
sol? Vols obtenir recursos per 
intervenir amb els més petits? 
Aprendrem, cançons, contes i 
les activitats més adients per als 
més menuts.

DURaDa
30 hores
DateS
10, 17 de desembre de 
2010; 7, 14, 21, 28 de gener 
de 2011
HORaRI 
Divendres de 15:30 a 
20:30h 
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2   
Barcelona
PReU 
128 €

10395
CODI CURS 

Coordinadors/es 
de menjador
Vols formar-te per fer de 
coordinador/a en un menja-
dor escolar? Coneix el marc 
jurídic i laboral del temps del 
migdia, la planificació educa-
tiva, l’organització, tècniques 
per a la gestió i coordinació 
d’equips... 

DURaDa
30 hores
DateS
13, 15, 20, 22, 27, 29 de  
desembre de 2010; 3, 10, 
12, 17 de gener de 2011
HORaRI 
Dilluns i dimecres de  
16:30 a 19:30h
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2   
Barcelona
PReU 
128 €

10394
CODI CURS 

Iniciació al  
voluntariat a 
l’educació en  
el lleure:  
Premonitors/es
Tens 16 anys i t’agradaria ini-
ciar-te en el món del lleure? 
T’ajudem a que tinguis una 
orientació global i una reflexió 
integradora sobre el treball de 
l’ajudant de monitor/a. 

DURaDa
20 hores
DateS
27, 28, 29, 30, 31 de  
desembre de 2010
HORaRI 
De 9:30 a 13:30h 
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2   
Barcelona
PReU 
23 € (Subvencionat per la  
Subdirecció General de  
Cooperació Social i Voluntariat)

10333
CODI CURS 

Joves i oci  
nocturn
Quines alternatives d’oci 
podem treballar amb els joves 
per les nits? Hi ha recursos 
educatius? Analitzem la vida 
dels joves i les ofertes d’oci 
nocturn que tenen. Treballem 
quina gestió poden fer els joves 
d’aquests espais nocturns i 
construïm projectes educatius 
alternatius per a les seves nits. 

DURaDa
30 hores
DateS
Del 10 de gener al 14 de  
febrer de 2011
PReU 
120 €

11024
CODI CURS 

e-learning
modalitat



Contingut complet de cada curs a: www.esplai.org/cursos24

Monitor/a  
esportiu/va  
Si ets major de 18 anys i t’agrada 
el món del lleure i l’esport, 
aquest curs et permetrà 
conèixer el gran potencial edu-
catiu de les activitats físiques i 
esportives, cercant la partici-
pació per damunt de la com-
petitivitat. Obtindràs les eines 
i els recursos necessaris per al 
desenvolupament de plante-
jaments esportius on infants i 
joves són els protagonistes. 

DURaDa
72 hores
DateS
2, 3, 9, 10, 16, 17, 30 d’abril; 
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 de 
maig; 4, 5, 11 de juny de 2011
HORaRI 
Dissabtes i diumenges de 
10 a 14h 
LLOC 
CeNtRe eSPLaI 
Carrer Riu Anoia, 42-54  
El Prat de Llobregat

PReU 
145 €

11041
CODI CURS 

NOU!

Recursos per 
l’animació   
T’agradaria fer tutories més 
dinàmiques i útils? Trobes a 
faltar recursos per dinamitzar 
aquest espai educatiu? Veu-rem 
diferents possibilitats per treure 
el màxim de suc a aquestes ses-
sions i fer que siguin agradables i 
motivadores per a tothom. 

DURaDa
12 hores
DateS
13, 23, 27 de maig de 2011
HORaRI 
Divendres de 16 a 20h
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2  
Barcelona
PReU 
50 €

11037
CODI CURS 

NOU!

Oci digital i  
temps lliure
Quines eines són necessàries 
per incorporar les TIC al projec-
te educatiu de les nostres en-
titats? Aprofitem els recursos 
tecnològics que tenim al nostre 
abast per innovar en la progra-
mació d’activitats. Descobrim 
quins valors, hàbits i habilitats 
podem treballar amb els infants 
i joves a través de les noves pan-
talles digitals. 

DURaDa
30 hores
DateS
Del 28 de febrer a  
l’1 d’abril de 2011
PReU 
60 €

11036
CODI CURS 

NOU!

e-learning
modalitat
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100 jocs   
Ampliaràs els teus recur-
sos lúdics per a l’estiu, el joc 
és una eina educativa molt 
potent en la intervenció amb 
infants i adolescents. Es tre-
ballaran jocs de coneixença, 
d’exterior i d’interior, tradicio-
nals, competitius i no compe-
titius, de calma, de confiança, 
d’autoestima, grans jocs, jocs 
cooperatius, jocs dansats... No 
t’ho perdis!

DURaDa
12 hores
DateS
21, 28 de maig; 4 de juny 
de 2011
HORaRI 
Dissabtes de 10 a 14h 
LLOC 
CeNtRe eSPLaI 
Carrer Riu Anoia, 42-54  
El Prat de Llobregat
PReU 
50 €

11038
CODI CURS 

NOU!

taller d’expressió 
plàstica   
Vols obtenir més recursos per 
desenvolupar la creativitat 
dels infants i joves? En aquest 
curs descobrirem diferents 
tècniques d’expressió plàs-
tica de forma pràctica per a 
la promoció de la creativitat, 
l’experimentació, la manipu-
lació, el descobriment, la sor-
presa, i el respecte del procés 
creatiu dels infants i joves.

DURaDa
12 hores
DateS
3, 10, 17 de juny de 2011
HORaRI 
Divendres de 16 a 20h
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2  
Barcelona
PReU 
50 €

11040
CODI CURS 

NOU!

Jocs d’aigua   
Jugar i divertir-se: Al pati, a la 
piscina, al casal i als campa-
ments... Jocs i activitats per ex-
perimentar i créixer amb l’aigua 
com a element principal.

DURaDa
12 hores
DateS
12, 18, 19 de juny de 2011
HORaRI 
De 10 a 14h 
LLOC 
CeNtRe eSPLaI 
Carrer Riu Anoia, 42-54  
El Prat de Llobregat
PReU 
50 €

11039
CODI CURS 

NOU!



Contingut complet de cada curs a: www.esplai.org/cursos26

Ens adrecem a persones que treballin o vulguin 
treballar d’educadors/es en l’àmbit social, de 
forma voluntària o professional.

Des d’aquest àmbit us proposem tot un con-
junt d’accions formatives que pretenen ajudar a 
l’aprofundiment i l’especialització de la interven-
ció socioeducativa dels educadors/es en l’educació 
no formal.

També us oferim formació per millorar la vostra 
qualitat de vida a nivell personal, per millorar les 
eines de les que disposeu en la vostra intervenció 
professional. 

Intervenció social
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Mediació  
comunitària 
Necessites recursos i tècni-
ques sobre la mediació en el 
teu entorn? A partir d’una 
metodologia activa analit-
zarem les diferents visions 
del conflicte, i treballarem i 
reflexionarem sobre la iden-
tificació d’interessos, la crea-
ció d’opinions i la participació 
comunitària.

DURaDa
24 hores
DateS
15, 22, 29 d’octubre; 5, 12, 
19 de novembre de 2010
HORaRI 
Divendres de 16 a 20h
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2   
Barcelona
PReU 
106 €

10390
CODI CURS 

teatre social 
Coneixes la utilitat del teatre 
social per a la pràctica educa-
tiva? El teatre social transfor-
ma els actors per a la promoció 
de la resolució de situacions 
de conflicte, és el teatre de 
l’escolta i del compromís. Ana-
litza i explora les seves possibi-
litats a partir de metodologies 
vivencials.

DURaDa
20 hores
DateS
23, 30 d’octubre; 6, 13  
de novembre de 2010
HORaRI 
Dissabtes de 9 a 14h 
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2   
Barcelona
PReU 
30 € (Subvencionat per la  
Subdirecció General de  
Cooperació Social i Voluntariat)

10341
CODI CURS 

Suport a la  
integració escolar
Vols obtenir recursos per 
treballar com a vetllador/a 
o ampliar els teus coneixe-
ments en el tema? Treballa-
rem el concepte d’integració 
socioeducativa, aprendrem 
diverses formes d’intervenció 
i diversos casos específics per 
poder desenvolupar la feina de 
suport a la integració.

DURaDa
30 hores
DateS
6, 13, 20, 27 de novembre; 
11, 18 de desembre 2010
HORaRI 
Dissabtes de 9 a 14h
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2   
Barcelona
PReU 
128 €

10391
CODI CURS 

Bullying: detecció,  
eines i recursos 
per afrontar 
l’assetjament
Saps com intervenir quan es 
donen situacions de bullying? 
Aprèn models i recursos per 
a l’abordatge educatiu a par-
tir d’estratègies de detecció i 
prevenció de maltractaments 
entre iguals.

DURaDa
30 hores
DateS
Del 4 d’octubre al 8 de  
novembre de 2010
PReU 
30 € (Subvencionat per la  
Subdirecció General de  
Cooperació Social i Voluntariat)

10336
CODI CURS 

e-learning
modalitat



Contingut complet de cada curs a: www.esplai.org/cursos28

Iniciació al  
voluntariat
Vols conèixer els aspectes 
bàsics del voluntariat? Intro-
duirem el seu concepte i tre-
ballarem els diferents àmbits 
i moviments associatius. Re-
flexionarem sobre el valor de 
la participació, el compro-
mís, els drets i els deures del 
voluntari avui.

DURaDa
20 hores
DateS
Del 15 de novembre al  
7 de desembre de 2010
PReU 
23 € (Subvencionat per la  
Subdirecció General de  
Cooperació Social i Voluntariat)

10334 
CODI CURS 

Bullying:  
detecció,  
eines i recursos 
per afrontar 
l’assetjament 
Saps com intervenir quan es 
donen situacions de bullying? 
Aprèn models i recursos per 
a l’abordatge educatiu a par-
tir d’estratègies de detecció i 
prevenció de maltractaments 
entre iguals.

DURaDa
30 hores
DateS
Del 15 de novembre al  
21 de desembre de 2010
PReU 
30 € (Subvencionat per la  
Subdirecció General de  
Cooperació Social i Voluntariat)

10337
CODI CURS 

arteràpia:  
expressar i  
creació pel  
benestar 
Coneixes l’arteràpia i què et 
pot aportar? Ampliarem els 
teus recursos expressius, ima-
ginatius i comunicatius per tal 
que puguis experimentar un 
procés de transformació per-
sonal a partir de l’expressió 
plàstica.  

DURaDa
20 hores
DateS
19, 26 de novembre;  
10, 17 de desembre 2010
HORaRI 
Divendres de 15 a 20h 
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2   
Barcelona
PReU 
30 € (Subvencionat per la  
Subdirecció General de  
Cooperació Social i Voluntariat)

10340
CODI CURS 

e-learning
modalitat

e-learning
modalitat
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educació  
emocional:  
Com treballar-la 
amb infants i 
joves? 
Què entens per educació emo-
cional? Saps com incideix en el 
desenvolupament dels infants 
i adolescents? Aprofundim en 
les emocions, en les habilitats 
personals, i treballem idees 
i propostes per estimular la 
intel·ligència emocional dels 
altres.

DURaDa
20 hores
DateS
14, 21, 28 de gener;  
4, 11 de febrer de 2011
HORaRI 
Divendres 16 a 20h
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2   
Barcelona
PReU 
85 €

11025
CODI CURS 

Introducció a 
la Programació 
Neuro-Lingüística 
(PNL) 
Què és la Programació Neuro-
Lingüística? Coneguem com la 
interacció entre la ment (neu-
ro) i el llenguatge (lingüística) 
afecta al nostre cos i a la nos-
tra conducta (programació). En 
aquest curs podreu analitzar 
elements de la comunicació 
tant intrapersonal com inter-
personal per a la millora de la 
qualitat de vida.

DURaDa
24 hores
DateS
15, 22, 29 de gener;  
5, 12, 19 de febrer 2011
HORaRI 
Dissabtes de 9:30 a 13:30h 
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2   
Barcelona
PReU 
106 €

11026 
CODI CURS 

Resolució de 
conflictes  
Són positius els conflictes? Saps 
com intervenir en situacions on 
són presents els conflictes? 
Aprèn tècniques i estratègies 
per a l’abordatge. Introduirem 
la mediació i l’anàlisi de casos 
per a la regulació.

DURaDa
20 hores
DateS
22, 29, de gener;  
5, 12, 19 de febrer de 2011
HORaRI 
Dissabtes de 10 a 14h
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2   
Barcelona
PReU 
85 €

11028
CODI CURS 



Contingut complet de cada curs a: www.esplai.org/cursos30

Pedagogia  
sistèmica: nova 
pràctica educativa 
Quines solucions ofereix la peda-
gogia sistèmica en l’educació? A 
partir de l’enfocament metodo-
lògic de les Constel·lacions fami-
liars i la Gestalt obtindrem noves 
eines i recursos  per a la inter-
venció i resolució dels conflictes 
amb els adolescents, les seves 
famílies i els equips de treball.

DURaDa
24 hores
DateS
4, 11, 18, 25 de març;  
1, 8 d’abril de 2011
HORaRI 
Divendres de 16 a 20h  
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2   
Barcelona
PReU 
106 €

11032 
CODI CURS 

educar per la 
igualtat: eines  
per una “acció 
positiva”  
Com podem treballar la igual-
tat de gènere davant dels 
grups? Necessites mitjans i 
eines per una “acció positi-
va”? Eduquem per la cohesió 
social: treballem el concepte 
d’igualtat, d’equitat, del dret a 
la diferència... Obtindràs eines 
i recursos per a la intervenció 
socioeducativa.

DURaDa
30 hores
DateS
Del 24 de gener al  
28 de febrer de 2011
PReU 
120 €

11027
CODI CURS 

e-learning
modalitat

NOU!

Introducció a la 
psicopatologia 
infantil per a 
educadors/es  
Aquest curs t’oferirà la possi-
bilitat de tenir una visió gene-
ral dels trastorns mentals en la 
infància i l’adolescència. En els 
grups amb els que habitual-
ment treballem és molt possi-
ble que hi hagi algun infant que 
pateixi algun trastorn; per tant, 
podrem ampliar els coneixe-
ments i també els recursos 
per entendre i atendre millor a 
aquests infants.

DURaDa
20 hores
DateS
19, 26 de febrer;  
5, 12, 19 de març de 2011
HORaRI 
Dissabtes de 9:30 a 13:30h
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2   
Barcelona
PReU 
85 €

11029
CODI CURS 

NOU!
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Contes  
terapèutics  
T’agradaria divertir, entretenir i 
a la vegada educar a través de 
contes terapèutics? D’aquesta 
manera permetrem que els 
nois i noies s’identifiquin amb 
els protagonistes de la història, 
amb un desenllaç positiu, que 
els ajudarà a trobar la millor 
solució a la seva dificultat. 

DURaDa
20 hores
DateS
19, 26 de març;  
2, 9, 16 d’abril de 2011 
HORaRI 
Dissabtes de 9:30 a 13:30h 
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2   
Barcelona
PReU 
85 €

11035
CODI CURS 

Intervenció i 
Prevenció de les 
drogodependències 
Vols treballar la prevenció del 
consum de drogues? Saps qui-
nes habilitats i estratègies es 
poden utilitzar per fer front a la 
iniciació del seu consum? Tre-
ballem els factors de risc i els 
de prevenció. Podreu conèixer 
quin plans preventius s’estan 
treballant en l’actualitat.

DURaDa
30 hores
DateS
Del 7 de març a l’11 d’abril 
de 2011
PReU 
120 €

11033
CODI CURS 

e-learning
modalitat

trastorns de  
conducta  
alimentària  
Podràs millorar els teus 
coneixements dels principals 
trastorns de la conducta ali-
mentària, conèixer quins són 
els factors que influeixen en 
els trastorns, els factors deter-
minants, i poder ampliar els 
recursos per a la prevenció i 
detecció en els nostres grups 
d’adolescents. 

DURaDa
30 hores
DateS
Del 21 de març al  
25 d’abril de 2011
PReU 
120 €

11031
CODI CURS 

e-learning
modalitat

NOU!



Contingut complet de cada curs a: www.esplai.org/cursos32

Intervenció 
socioeducativa en 
els trastorns de 
conducta  
Com podem qualificar un tras-
torn de conducta? Quina ha de 
ser la intervenció dels educadors 
i les educadores en aquest àmbit? 
Introduïm el concepte de psico-
patologia i conducta i l’anàlisi 
dels trastorns, i treballem eines i 
metodologies per a la intervenció 
socioeducativa.  

DURaDa
24 hores
DateS
28, 30 de març;  
4, 6, 11, 13 d’abril de 2011
HORaRI 
Dilluns i dimecres de 16 
a 20h   
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2   
Barcelona
PReU 
106 €

11034 
CODI CURS 

Intervenció  
socioeducativa 
amb infants i joves 
amb necessitats 
educatives  
especials  
Què són les necessitats educa-
tives especials? Com hi podem 
intervenir? A partir de l’anàlisi 
de casos i el coneixement de 
recursos socioeducatius, tre-
ballarem diverses necessitats 
educatives especials que poden 
tenir infants i joves.

DURaDa
30 hores
DateS
Del 26 d’abril al  
31 de maig de 2011
PReU 
120 €

11030
CODI CURS 

e-learning
modalitat

NOU!

educació pel 
desenvolupament   
Què entenem per educació pel 
desenvolupament? Com podem 
treballar amb els infants i joves 
el  foment d’una actitud crítica 
davant les desigualtats socials? 
Eines per a la sensibilització,  
bones pràctiques i coneixement 
de projectes en funcionament.

DURaDa
16 hores
DateS
7, 14, 21, 28 de maig 2011
HORaRI 
Dissabtes de 9:30 a 13:30h  
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2   
Barcelona
PReU 
68 €

11044
CODI CURS 

NOU!
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Socioadiccions  
i joves: eines  
de prevenció i 
intervenció  
De l’ús a l’abús : en aquest curs 
podràs conèixer què es una 
socioaddicció i els recursos per 
a la detecció d’aquestes noves 
formes d’addiccions sense subs-
tàncies. Ampliarem els recursos 
per a la promoció d’activitats no 
consumistes.

DURaDa
20 hores
DateS
Del 7 de juny al  
5 de juliol de 2011
PReU 
120 €

11027 
CODI CURS 

NOU!

e-learning
modalitat

educació afectiva i 
sexual    
Podràs ampliar els teus co-
neixements per fomentar l’esta-
bliment de relacions afectives  
i sexuals satisfactòries, jus-
tes i igualitàries que permetin 
crear models de relació alter-
natius basats en el respecte i 
la igualtat.

DURaDa
16 hores
DateS
20, 27 de maig;  
3, 10 de juny 2011
HORaRI 
Dissabtes de 9:30 a 13:30h 
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai 
Carrer Llàstics, 2   
Barcelona
PReU 
68 €

11043
CODI CURS 

NOU!



Contingut complet de cada curs a: www.esplai.org/cursos34

Ens adrecem a aquells educadors i educadores, 
així com a altres professionals i voluntaris interes-
sats en  l’educació ambiental.

Des d’aquest àmbit pretenem treballar els co-
neixements ambientals i el desenvolupament de 
metodologies educatives en entorns propers i 
àrees naturals.

Volem fomentar el treball de recursos, per difon-
dre el respecte i compromís mediambiental en la 
població, amb l’objectiu últim d’aconseguir un 
món més sostenible.

Educació ambiental
Voluntariat 
ambiental al Delta 
del Llobregat
Vols descobrir el Delta del Llo-
bregat? Vine i coneixeràs el seu 
alt valor ecològic, t’aproparem 
als seus aspectes naturals i 
socials, a la seva evolució i a les 
seves problemàtiques. Aquest 
curs s’adreça a voluntaris/es 
ambientals. Les descobertes de 
l’entorn natural es realitzaran 
en bicicleta.

DURaDa
20 hores
DateS
23 d’octubre; 6, 13, 20 de 
novembre 2010
HORaRI 
Dissabte de 9 a 14h 
LLOC 
CeNtRe eSPLaI 
Carrer Riu Anoia, 46-52  
El Prat de Llobregat
PReU 
Gratuït (Curs subvencionat  
per la Caja de Ahorros del  
Mediterráneo (CAM))

10378
CODI CURS 



35Educació ambiental

Fauna Urbana 
Treballarem en format d’Apre-
nentatge Servei com reconèixer 
la Fauna Urbana vinculada als 
espais més urbans, com adop-
tar un espai urbà proper i afa-
vorir que ocells, amfibis i rèptils 
puguin conviure amb nosaltres. 
Aprendrem diferents recursos i 
activitats per treballar-les amb 
els infants del nostre esplai. I 
també aprendrem com desen-
volupar un projecte d’adopció 
d’un espai urbà. 

DURaDa
16 hores
DateS
13, 20, 27 de novembre;  
11 de desembre 2010
HORaRI 
Dissabte de 9:30 a 13:30h
LLOC 
CeNtRe eSPLaI 
Carrer Riu Anoia, 46-52  
El Prat de Llobregat
PReU 
65 €

10379
CODI CURS 

Jocs i recursos  
per treballar 
l’educació per la 
sostenibilitat 
Aprendràs dinàmiques diver-
ses, jocs i recursos pràctics 
per treballar l’educació per la 
sostenibilitat amb diferents 
col·lectius: a l’esplai, amb 
adults, o en colònies escolars.

DURaDa
16 hores
DateS
15, 22, 29 de gener;  
5 de febrer 2011
HORaRI 
Dissabtes de 9:30 a 13:30h 
LLOC 
CeNtRe eSPLaI 
Carrer Riu Anoia, 46-52  
El Prat de Llobregat
PReU 
65 €

11007
CODI CURS 

els horts urbans
Vols treballar l’hort a l’esplai? 
Descobreix les tècniques per 
cultivar en espais limitats, i 
coneix activitats per treballar 
l’hort i l’alimentació sostenible 
amb els infants. El curs inclou 
una sortida al Parc Agrari del 
Baix Llobregat.

DURaDa
16 hores
DateS
26 de febrer;  
5, 12, 19 de març 2011
HORaRI 
Dissabtes de 9:30 a 13:30h
LLOC 
CeNtRe eSPLaI 
Carrer Riu Anoia, 46-52  
El Prat de Llobregat
PReU 
65 €

11008
CODI CURS 

Pluja d’estels
Aproximació didàctica a l’astro-
nomia. Aprendrem diferents 
recursos per conèixer estrelles, 
galàxies i les constel·lacions de 
l’estiu. Les identificarem i també 
aprendrem les llegendes vincu-
lades. El curs inclou una sortida 
a l’Observatori Astronòmic del 
Garraf i l’estada a Can Ganxo. 

DURaDa
16 hores
DateS
6 i 7 de març de 2011
HORaRI 
Dissabte de 10 a 14 i de 16 
a 20h. A la nit de 21 a 23h i 
diumenge de 10 a 14h 
LLOC 
CaL GaNxO 
Camí de Cal Ganxo, s/n 
Castelldefels
PReU 
100 € (El preu inclou l’ús de l’Ob-
servatori Astronòmic del Garraf, el 
sopar, dormir i el desdejuni a l’Escola 
de Natura de Can Ganxo)

11009
CODI CURS 



Contingut complet de cada curs a: www.esplai.org/cursos36

Gestió d’entitats sense afany de lucre

Sota aquest títol incloem tota aquella forma-
ció adreçada a aspectes que influeixen de forma  
notòria en la dinàmica i la gestió de les entitats.

Aquests cursos es dirigeixen a persones enca-
rregades de la gestió diària de l’entitat, així com  
als responsables i dirigents que necessiten un co-
neixement de diferents temàtiques relacionades 
amb la dinàmica i gestió associativa.

Des de fa temps podem constatar un creixent 
interès per part de les entitats d’adaptar-se al 
marc normatiu vigent, de contractar asseguran-
ces adaptades a les seves activitats, de millorar la 
dinàmica dels equips de treball, de definir nous 
projectes...

Volem per tant, analitzar cada un d’aquests temes 
i conèixer eines i metodologies que facilitin la seva 
gestió a partir de la construcció conjunta del co-
neixement per aconseguir fonamentar els projectes 
entre tots els integrants de les associacions.

Tercer sector
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taller 
Confecció de  
comptes anuals  
DURaDa
4 hores
Data
20 de maig de 2011
HORaRI 
de 9:30 a 13:30h
LLOC 
CeNtRe D’eStUDIS De L’eSPLaI 
Carrer Llàstics, 2  Barcelona
PReU 
90 €

11022
CODI CURS 

xerrada  
Obligacions  
bàsiques fiscals 
DURaDa
2 hores
Data
4 de març de 2011
HORaRI 
de 10:30 a 12:30h
LLOC 
CeNtRe D’eStUDIS De L’eSPLaI 
Carrer Llàstics, 2  Barcelona
PReU 
45 €

11018
CODI CURS 

xerrada  
La protecció de les  
dades personals a les 
nostres organitzacions 
DURaDa
2 hores
Data
8 d’abril de 2011
HORaRI 
de 10:30 a 12:30h
LLOC 
CeNtRe D’eStUDIS De L’eSPLaI 
Carrer Llàstics, 2  Barcelona
PReU 
45 €

11020
CODI CURS 

taller  
adaptació dels  
estatuts a la nova llei 
d’associacions 
DURaDa
4 hores
Data
17 de desembre de 2010
HORaRI 
de 9:30 a 13:30h
LLOC 
CeNtRe D’eStUDIS De L’eSPLaI 
Carrer Llàstics, 2  Barcelona
PReU 
90 €

10385
CODI CURS 

xerrada  
Les responsabilitats  
dels membres de les  
juntes i els patronats 
DURaDa
2 hores
Data
15 d’octubre de 2010
HORaRI 
de 10:30 a 12:30h
LLOC 
CeNtRe D’eStUDIS De L’eSPLaI 
Carrer Llàstics, 2  Barcelona
PReU 
45 €

10384
CODI CURS 

xerrada 
Obligacions  
bàsiques comptables 
DURaDa
2 hores
Data
4 de febrer de 2011
HORaRI 
de 10:30 a 12:30h
LLOC 
CeNtRe D’eStUDIS De L’eSPLaI 
Carrer Llàstics, 2  Barcelona
PReU 
45 €

11016
CODI CURS 



Contingut complet de cada curs a: www.esplai.org/cursos38

Programa  
de gestió 
d’associacions  
suport-Socis Bàsic 
Coneixes el programa Gestió 
d’associacions suport - Socis? 
Vols aprendre les utilitats que 
us pot oferir per a la vostra enti-
tat? Treballem el concepte i les 
característiques del programa, 
el funcionament de la base de 
dades, les definicions de taules, 
la gestió de la informació...

DURaDa
12 hores
DateS
Del 18 d’octubre al  
8 de novembre 2010
PReU 
15 € (Subvencionat per la  
Subdirecció General de  
Cooperació Social i Voluntariat)

10338
CODI CURS 

Gestió integral  
de petites  
associacions
Tens una visió global de la ges-
tió de la teva entitat? Apro-
fundeix en el marc jurídic i 
legal, en la planificació estra-
tègica, en la gestió econòmica 
i comptable i en les estratègies 
de màrqueting i comunicació.

DURaDa
20 hores
DateS
Del 25 d’octubre al  
26 de novembre 2010
PReU 
24 € (Subvencionat per la  
Subdirecció General de  
Cooperació Social i Voluntariat)

10335
CODI CURS 

eines web 2.0  
per associacions
Podràs conèixer i fer ús dels 
diferents recursos i aplicacions 
que et permetran crear, gestio-
nar i compartir materials  més 
dinàmics i creatius a la xarxa. 
Fonaments web 2.0, publicació 
de blogs, eines col·laboratives, 
xarxes socials, seran parts 
dels continguts a treballar en 
aquesta formació.

DURaDa
20 hores
DateS
8, 10, 15, 17, 22 de  
novembre 2010
HORaRI 
Dilluns i dimecres 16 a 20h 
LLOC 
CeNtRe eSPLaI  
Carrer Riu Anoia, 42-54  
El Prat de Llobregat
PReU 
125 €

10386
CODI CURS 

NOU!

e-learning
modalitat

e-learning
modalitat
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Programa de  
gestió 
d’associacions  
suport - 
Comptabilitat  
Bàsica 
Coneixes el programa Gestió 
d’associacions suport - Comp-
tabilitat? T’ajudem a que el 
coneguis i milloris el seu domini 
treballant les opcions del progra-
ma, la gestió d’assentaments, els 
centres de cost, els llistats comp-
tables, les còpies de seguretat...

DURaDa
12 hores
DateS
Del 15 de novembre al  
10 de desembre 2010
PReU 
15 €

10405
CODI CURS 

Programa de  
gestió 
d’associacions  
suport - Socis 
avançat
Vols aprofundir en les utili-
tats del programa informàtic 
Gestió d’associacions suport 
- Socis? Aprofundim en la ges-
tió d’activitats i dels socis; la 
facturació i gestió econòmica; 
el format de carnets, etiquetes 
i rebuts; i altres aplicacions...

DURaDa
12 hores
DateS
Del 29 de novembre al  
24 de desembre 2010
PReU 
15 € (Subvencionat per la  
Subdirecció General de  
Cooperació Social i Voluntariat)

10339
CODI CURS 

Com fer un  
projecte?  
Disseny i gestió de 
projectes
Vols adquirir nous coneixements 
i metodologies per poder dissen-
yar i gestionar projectes? Definim 
“el projecte” i treballem les seves 
fases, et facilitarem eines per a 
l’anàlisi, planificació i execució 
dels projectes.

DURaDa
12 hores
DateS
Del 29 de novembre al  
20 de desembre 2010
PReU 
15 €

10342
CODI CURS 

e-learning
modalitat

e-learning
modalitat

e-learning
modalitat



Contingut complet de cada curs a: www.esplai.org/cursos40

Gestió amb  
qualitat  
Aquest curs t’oferirà la possi-
bilitat de tenir una visió general 
de com millorar la qualitat de la 
vostra entitat; reflexionar i apro-
fundir respecte a aquest con-
cepte i els processos de millora 
de la qualitat del servei.

DURaDa
20 hores
DateS
13, 15, 20, 22 de  
desembre de 2010
HORaRI 
Dilluns i dimecres  
9 a 14h 
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai  
Carrer Llàstics, 2  
Barcelona
PReU 
125 €

10397
CODI CURS 

Captació de fons a 
les entitats
Per a membres d’entitats sen-
se afany de lucre, tant res-
ponsables com altres profes-
sionals del sector vinculats a 
l’àmbit de la gestió, que volen 
obtenir recursos per millorar 
el finançament de l’entitat.

DURaDa
20 hores
DateS
Del 3 de gener al l’1 de  
febrer de 2011
PReU 
80 €

11014
CODI CURS 

Gestió del temps i 
control de l’estrès 
Necessites regular el teu temps? 
T’ ajudarem en la prevenció i el 
control de l’estrès treballant la 
gestió del teu temps en la vida 
diària. Analitzarem les reper-
cussions físiques i emocionals, 
i l’àmbit de la salut laboral.  La 
clau de l’èxit de qualsevol per-
sona passa per la forma com 
administra el seu temps. 

DURaDa
20 hores
DateS
17, 19, 24, 26, 31 de  
gener de 2011
HORaRI 
Dilluns i dimecres de  
9:30 a 13:30h
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai  
Carrer Llàstics, 2  
Barcelona
PReU 
125 €

11015
CODI CURS 

NOU!NOU!

e-learning
modalitat
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Direcció d’equips 
de treball
Si vols desenvolupar una 
funció directiva o ja ho fas, 
com pots organitzar i gestio-
nar al teu equip de treball? 
T’ajudarem a aprofundir en les 
teves actituds i habilitats; i a 
conèixer eines i metodologies 
per organitzar, motivar i for-
mar equips de treball.

DURaDa
20 hores
DateS
5, 6, 12, 13, 19 de  
febrer 2011
HORaRI 
Dissabtes i diumenges  
9:30 a 13:30h
LLOC 
Ce eL NUS 
CC Torreblanca  
Carrer Rubió i Tudurí, 5  
Sant Joan Despí
PReU 
90 €

11017
CODI CURS 

Programa  
de gestió 
d’associacions  
suport -  
Comptabilitat 
avançada 
Vols aprofundir en les utili-
tats del programa informàtic 
Gestió d’associacions suport 
- Comptabilitat? Si ja tens 
coneixements bàsics sobre 
el programa, aprofundim en 
diversos temes: les factures, 
el control de la tresoreria, els 
pressupostos, la modificació 
de balanços...

DURaDa
12 hores
DateS
Del 7 al 28 de febrer 2011
PReU 
15 €

11011
CODI CURS 

Programa  
de gestió 
d’associacions 
suport -  
Facturació
Vols conèixer les utilitats del 
programa informàtic Gestió 
d’associacions suport - Fac-
turació? Treballarem les eines 
del programa per aconseguir 
l’emissió de factures d’una for-
ma fàcil i ordenada i, alhora, 
controlar els ingressos que rep 
la vostra entitat.

DURaDa
15 hores
DateS
Del 7 de març al  
4 d’abril de 2011 
PReU 
60 €

11012
CODI CURS 

e-learning
modalitat

e-learning
modalitat



Contingut complet de cada curs a: www.esplai.org/cursos42

Recursos humans  
a les entitats no  
lucratives 
Aprofundiràs en els factors 
essencials de la gestió dels 
recursos humans. Què cal tenir 
present un cop s’incorpora per-
sonal a l’entitat? Com acollim 
les persones, quines tasques els 
assignem? I per a l’adaptació al 
ritme de l’entitat?

DURaDa
20 hores
DateS
7, 9, 14, 16, 21 de  
març de 2011
HORaRI 
Dilluns i dimecres  
9:30 a 13:30h
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai  
Carrer Llàstics, 2  
Barcelona
PReU 
125 €

11019
CODI CURS 

Planificació 
estratègica per a 
associacions
Aprofundirem en l’enfocament 
de la planificació estratègica, 
analitzant en què consisteix 
aquest procés i quins són els 
seus avantatges. Ens ajudarà 
a fer una diagnosi de la nos-
tra entitat i definir els nostres 
objectius. Ens aproparem, 
doncs, als principis bàsics del 
procés d’anàlisi i la selecció 
d’estratègies per a les nostres 
entitats. 

DURaDa
20 hores
DateS
4, 6, 11, 13, 18  
d’abril de 2011
HORaRI 
Dilluns i dimecres  
16 a 20h
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai  
Carrer Llàstics, 2  
Barcelona
PReU 
125 €

11021
CODI CURS 

NOU!

Programa de  
gestió 
d’associacions 
suport - Socis 
avançat
Vols aprofundir en les utili-
tats del programa informàtic 
Gestió d’associacions suport - 
Socis? Aprofundim en la gestió 
d’activitats i dels socis; la fac-
turació i gestió econòmica; el 
format de carnets, etiquetes i 
rebuts; i altres aplicacions...

DURaDa
12 hores
DateS
Del 2 d’abril al  
17 de maig de 2011
PReU 
48 €

11056
CODI CURS 

e-learning
modalitat
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Programa  
de gestió 
d’associacions  
suport - Socis  
Bàsic
Coneixes el programa Gestió 
d’associacions suport - Socis? 
Vols aprendre les utilitats que 
us pot oferir per a la vostra 
entitat? Treballem el concepte 
i les característiques del pro-
grama, el funcionament de la 
base de dades, les definicions 
de taules, la gestió de la infor-
mació...

DURaDa
12 hores
DateS
Del 5 al 20 d’abril de 2011
PReU 
48 €

11055
CODI CURS 

e-learning
modalitat

Programa  
de projecció 
econòmica de 
l’entitat - Suport 
Aplicació informàtica creada 
com a suport per al control de la 
gestió i per al seguiment econò-
mic d’activitats i projectes. Faci-
lita el procés de confecció del 
pressupost de l’entitat, el càlcul 
de desviacions i les projeccions 
de resultats. 

DURaDa
15 hores
DateS
Del 18 de maig al  
13 de juny de 2011
PReU 
60 €

11010
CODI CURS 

Gestió i motivació 
dels equips
Per tal d’assolir aquest gran 
repte de les ONL, coneixeràs 
models de gestió de persones 
remunerades i voluntàries 
en les entitats no lucratives. 
Obtindràs informació per tal 
d’establir criteris de gestió 
dels equips tenint present la 
motivació i el compromís com 
a elements principals per a la 
consolidació de les persones 
de l’entitat.

DURaDa
20 hores
DateS
16, 18, 23, 25, 30 de  
maig de 2011
HORaRI 
Dilluns i dimecres de  
9:30 a 13:30h
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai  
Carrer Llàstics, 2  
Barcelona
PReU 
125 €

11023
CODI CURS 

Màrqueting i 
comunicació
Com podem aplicar el màrque-
ting a la nostra entitat? Quines 
eines ens pot oferir per millorar 
la nostra presència externa i els 
serveis a les necessitats socials? 
Definim els objectius del màr-
queting, farem un anàlisis de la 
realitat de les entitats i treba-
llarem les vies de comunicació, 
difusió i atenció a l’usuari.

DURaDa
20 hores
DateS
Del 13 de juny al  
15 de juliol de 2011
PReU 
48 €

11013 
CODI CURS 

NOU!

e-learning
modalitat

e-learning
modalitat
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Cursos per al professorat 

Dins d’aquest àmbit ens adrecem a mestres, pa-
res i mares, monitors i monitores, i altres educa-
dors i educadores que estan vinculats o treballen 
a escoles d’educació infantil i primària i instituts 
d’educació secundària.

Estem homologats com a centre de formació, 
per poder reconèixer les activitats de formació 
permanent adreçades a professorat no universi-
tari, per part del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya.

Escola i Família



45Escola i Família

educació infantil 
educació postural
Treballes amb infants de 0 a 
3 anys? Et fa mal l’esquena? 
En aquest curs obtindràs con-
sells per adoptar uns hàbits 
posturals correctes pel teu 
organisme i per portar un estil 
de vida que t’ajudi a prevenir 
els problemes de la columna.

DURaDa
30 hores
DateS
23, 30 d’octubre; 6, 13, 20, 
27 de novembre de 2010
HORaRI 
Dissabtes de 9 a 14h
LLOC 
CeNtRe eSPLaI  
Carrer Riu Anoia, 42-54  
El Prat de Llobregat 
PReU 
128 €

10401
CODI CURS 

educació infantil 
Recursos 
d’animació
T’agradaria fer tutories més 
dinàmiques i útils? Trobes a 
faltar recursos per dinamitzar 
aquest espai educatiu? Veurem 
diferents possibilitats per treure 
el màxim de suc a aquestes ses-
sions i fer que siguin agradables i 
motivadores per a tothom. 

DURaDa
30 hores
DateS
8, 15, 22, 29 de gener;  
5, 12 de febrer de 2011
HORaRI 
Dissabtes de 9 a 14h
LLOC 
CeNtRe eSPLaI  
Carrer Riu Anoia, 42-54  
El Prat de Llobregat
PReU 
128 €

11047
CODI CURS 

educació infantil 
ambientacions  
a l’aula 
Recursos per a la distribu-
ció i ambientació dels espais 
dins de l’aula. Podràs desen-
volupar les teves habilitats 
manuals i imaginatives per 
crear, a través de l’expressió 
plàstica,  grans ambientacions 
de treball tridimensional.

DURaDa
30 hores
DateS
19, 26 de febrer; 5, 12, 19, 
26 de març de 2011
HORaRI 
Dissabtes de 9 a 14h
LLOC 
CeNtRe eSPLaI  
Carrer Riu Anoia, 42-54  
El Prat de Llobregat
PReU 
128 €

11048
CODI CURS 

educació infantil 
Centre d’interès
Aprendrem a motivar els 
infants a partir d’algun tema 
del seu interès. Obtindrem 
recursos per animar-los a par-
ticipar de les diferents acti-
vitats i fer aprenentatges de  
forma més engrescadora.

DURaDa
30 hores
DateS
2, 9, 16, 30 d’abril;  
7, 14 de maig de 2011
HORaRI 
Dissabtes de 9 a 14h
LLOC 
CeNtRe eSPLaI  
Carrer Riu Anoia, 42-54  
El Prat de Llobregat
PReU 
128 €

11049 
CODI CURS 

NOU!
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educació primària 
Diàleg igualitari: la 
importància de les 
paraules 
Aportarem coneixements i 
recursos per adquirir un bon 
ús del llenguatge i la comuni-
cació. El diàleg en condicions 
d’igualtat constitueix una eina 
fonamental per fer realitat el 
principi d’igualtat. Es treballarà 
el diàleg des de la participació, 
l’oportunitat fent anàlisi del 
llenguatge que es fa servir a 
l’aula a l’hora d’adreçar-nos a 
l’alumnat.

DURaDa
30 hores
DateS
23, 30 d’octubre; 6, 13, 20, 
27 de novembre de 2010
HORaRI 
Dissabtes de 9 a 14h
LLOC 
CeNtRe eSPLaI  
Carrer Riu Anoia, 42-54  
El Prat de Llobregat 
PReU 
128 €

10402
CODI CURS 

NOU!

educació primària 
Mediació  
entre iguals
Aportarem coneixements bà-
sics, recursos i tècniques senzi-
lles sobre aquest mètode, amb 
l’objectiu que els educadors i 
educadores pugueu aplicar-ho 
en el vostre dia a dia per millo-
rar la convivència i la qualitat de 
les relacions humanes entres els 
nois i les noies.

DURaDa
30 hores
DateS
Del 18 de novembre al 30 
de desembre de 2010
PReU 
120 €

10403
CODI CURS 

educació primària 
Kinesiologia  
educativa 
La seva senzillesa i fàcil apli-
cabilitat fan d’aquest mètode 
una de les tècniques més inte-
ressants d’ajuda suau i integral 
cap a l’aprenentatge. A través 
d’una sèrie d’exercicis i movi-
ments senzills permetrem la 
connexió amb les diferents 
àrees del cervell i aprendrem 
a desenvolupar tot el nostre 
potencial.

DURaDa
30 hores
DateS
8, 15, 22, 29 de gener;  
5, 12 de febrer de 2011
HORaRI 
Dissabtes de 9 a 14h
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai  
Carrer Llàstics, 2  
Barcelona
PReU 
128 €

11050
CODI CURS 

NOU!

e-learning
modalitat
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educació primària 
Pedagogia  
sistèmica: nova 
pràctica educativa
Quines solucions ofereix la  
pedagogia sistèmica en l’edu-
cació? A partir de l’enfocament 
metodològic de les Cons-
tel·lacions familiars i la Gestalt 
obtindrem noves eines i recur-
sos  per a la intervenció i reso-
lució dels conflictes amb els 
adolescents, les seves famílies 
i els equips de treball.

DURaDa
30 hores
DateS
2, 9, 16, 30 d’abril;  
7, 14 de maig de 2011
HORaRI 
Dissabtes de 9 a 14h
LLOC 
CeNtRe eSPLaI  
Carrer Riu Anoia, 42-54  
El Prat de Llobregat
PReU 
128 €

10402 
CODI CURS 

educació secundària 
teatre social 
Coneixes la utilitat del teatre 
social per a la pràctica educa-
tiva? El teatre social transfor-
ma els actors per a la promoció 
de la resolució de situacions 
de conflictes quotidians que 
es donen dins de l’aula, és el 
teatre de l’escolta i del com-
promís. Analitza i explora les 
seves possibilitats a partir de 
metodologies vivencials.

DURaDa
30 hores
DateS
6, 13, 20, 27 d’octubre;  
3, 10, 17, 24 de novembre;  
1, 15 de desembre de 2010
HORaRI 
Dimecres de 16 a 19h
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai  
Carrer Llàstics, 2  
Barcelona
PReU 
128 €

10400
CODI CURS 

educació secundària 
aprenentatge 
Servei als centres 
educatius  
Coneixes la metodologia 
d’Aprenentatge Servei? Quins 
projectes d’ApS es poden enge-
gar des de l’escola? Podràs 
conèixer diferents experiències 
d’ApS, com va sorgir la idea, 
com s’han organitzat i la seva 
repercussió a l’entorn i la comu-
nitat. Aquesta metodologia et 
permetrà transformar i millorar 
l’entorn.

DURaDa
30 hores
DateS
Del 10 de gener al  
14 de febrer de 2011
PReU 
120 €

11051
CODI CURS 

e-learning
modalitat
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educació secundària 
Curtmetratges: 
eina per  
la intervenció  
educativa 
Com es realitza un curtmetrat-
ge? Es treballaran elements 
per què els joves de l’institut 
participin en l’elaboració del 
seu propi curt. Coneixeràs les 
diferents fases per a la realit-
zació d’un curtmetratge amb 
recursos tecnològics del teu 
abast.

DURaDa
30 hores
DateS
12, 19, 26 de gener;  
2, 9, 16, 23 de febrer;  
2, 9, 16 de març de 2011 
HORaRI 
Dimecres de 16 a 19h
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai  
Carrer Llàstics, 2  
Barcelona
PReU 
128 €

11045
CODI CURS 

NOU!

educació secundària 
Recursos per a 
l’acció tutorial 
T’agradaria fer tutories més 
dinàmiques i útils? Trobes a 
faltar recursos per dinamitzar 
aquest espai educatiu? Veurem 
diferents possibilitats per opti-
mitzar al màxim aquestes ses-
sions i fer que siguin agradables 
i motivadores per a tothom.

DURaDa
30 hores
DateS
Del 15 de febrer al  
16 de març de 2011
PReU 
120 €

11052
CODI CURS 

educació secundària 
Contes  
terapèutics  
T’agradaria divertir, entretenir 
i a la vegada educar a través de 
contes terapèutics? D’aquesta 
manera permetrem que els 
nois i noies s’identifiquin amb 
els protagonistes de la història, 
amb un desenllaç positiu, que 
els ajudarà a trobar la millor 
solució a la seva dificultat.

DURaDa
30 hores
DateS
23 de febrer; 2, 9, 16, 23, 
30 de març de 2011 
HORaRI 
Dissabtes de 9 a 14h
LLOC 
Centre d’estudis de l’esplai  
Carrer Llàstics, 2  
Barcelona
PReU 
128 €

11046
CODI CURS 

e-learning
modalitat
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educació secundària 
eines per a la  
participació   
Com crear espais de diàleg i ac-
ció cooperativa a l’escola? Quins 
son els espais on l’alumnat opi-
na, proposa i diu la seva? Es tre-
ballarà la participació centrada 
en la paraula, el diàleg per a la 
creació d’espais de convivència, 
d’acció i compromís. 

DURaDa
30 hores
DateS
Del 26 d’abril al  
27 de maig de 2011  
PReU 
120 €

11054
CODI CURS 

NOU!

e-learning
modalitat
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Us oferim tot un conjunt d’accions formatives (xerrades, tallers i assessoraments) sobre els següents temes:

Formació per a famílies

XERRADES I TALLERS
EB EI EP ES

RELACIONS FAMILIARS

w	Les normes i els límits • • • •

w	La descoberta dels altres • •

w	El temps del lleure familiar • • • •

w	Com fer que els infants estudiïn i facin els deures • •

w	Petits trucs per jugar, explicar contes... • • •

w	Masculí i femení: fem diferències a l’hora d’educar? • • •

w	La diversitat familiar: diferents models de família • • • •

w	Pèrdues i canvis en l’entorn familiar • • • •

w	La descoberta de la intimitat •

HABILITATS SOCIOEDUCATIVES

w	El llenguatge de l’estimació • •

w	La intel·ligència emocional • • •

w	L’agressivitat infantil i adolescent • • •

w	El desenvolupament del llenguatge •

w	Motivació i atenció: un pas cap a l’autonomia • •

w	Els infants maduren •

w	Bullying: prevenció de l’assetjament entre iguals • •
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XERRADES I TALLERS
EB EI EP ES

SALUT

w	L’adquisició de bons hàbits • • • •

w	L’hora d’anar a dormir • • •

w	Trastorns alimentaris • • •

w	La hiperactivitat • •

w	Educació sexual per a adolescents •

w	Connecta amb el teu fill: parlem de drogues •

PARTICIPACIÓ

w	Valors i educació • • • •

w	El valor de l’esforç • • •

w	Els reptes dels mitjans de comunicació • • • •

w	La utilització de les noves tecnologies • • • •

w	El lleure de l’adolescent •



Contingut complet de cada curs a: www.esplai.org/cursos52

Formació per AMPA

Plans Educatius d’Entorn

CURSOS
w	Gestió integral d’Associacions de Pares i Mares

w	Gestió econòmica d’AMPA

w	La participació de les famílies a l’escola

w	Elaboració de projectes

Serveis d’assessorament i dinamització d’AMPA

•	Estratègies	de	foment	de	la	participació	de	les	famílies

•	Treball	en	xarxa	amb	altres	entitats	i	administracions

•	Tramitació	de	subvencions

•	Comunicació	amb	els	socis

•	Relació	amb	l’escola...

CURSOS
w	Fer de monitor/a en el marc d’un Pla educatiu d’entorn

w	Fer de monitor/a d’activitats de suport a la tasca escolar

w	Fer de monitor/a d’activitats per les famílies
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Com arribar a 
CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54, 08820, El Prat de Llobregat

Transport públic
TREN
Línia rodalies C2. Sant Vicenç de Calders - Vilanova i la 
Geltrú - Estació de França. Estació El Prat de Llobregat.
Línia rodalies C1. Aeroport. 
Estació El Prat de Llobregat.

AUTOBÚS
65 I 165: Des de la plaça d’Espanya de Barcelona.
L10, PR2 i PR3: Des de l’Estació de Renfe del Prat de 
Llobregat.
L10: Des de Sant Just Desvern.

Com arribar a 
Centre d’Estudis 
de l’Esplai
Carrer Llàstics 2, 08003, Barcelona

Transport públic
TREN
Línia rodalies R1, R3, R4, R7.  
Estació Arc de Triomf.

METRO
L1 - Arc de Triomf.

AUTOBÚS
120, 39, 40, 41, 42, 51, 144.

Estació
RENFE
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com contactar
93 474 74 74
cee@esplai.org   www.esplai.org

Carrer Riu Anoia, 42-54
08820. El Prat de Llobregat
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