
   

 
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 MONITOR/A DE TEMPS LLIURE INTENSIU DESEMBRE 2022 

 

El curs de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure és la formació que prepara l'alumnat 

per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil. Capacita per 

organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil.  

 

Aquest curs consta de dues etapes: 

 

1. Part teòrica (150h) de les quals es realitzaran 100,5 hores teòriques presencials al local de la 

Parròquia de Sant Ferran situat a C/San Ramon Nonat núm. 2 (07610- Las Maravillas) i 49,5 hores a 

través de la nostra plataforma online (Mòduls 1-2-3).  

 

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 4 (160 hores) aquest no es podrà començar fins no tenir aprovats tots els 

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

declarades, desenvolupant les funcions pròpies d’un monitor en les activitats educatives de temps 

lliure.  

 

Requisits d’accés:  

 

Per matricular-se al curs de monitor/a, l'alumnat ha de tenir complerts els 17 anys per a poder dur a 

terme la part teòrica del curs i haver complert els 18 anys per a poder realitzar les pràctiques (Mòdul 

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

requisits següents: 

 

a) Tenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes professionals. 

b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional o 

d’una formació professional bàsica.  

c) Tenir superada la prova d’accés al cicle formatiu de grau mitjà o 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 mida carnet 

-Fotocòpia DNI 

-Fotocòpia del títol graduat en educació secundària o equivalent 

-Certificat negatiu de delictes sexuals 
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PROGRAMACIÓ PART TEÒRICA PRESENCIAL: 
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