
Co-Actualitza’t 
Coaching en l’educació en el lleure 
 
Dates:   28 i 29 de setembre de 2013 
Durada: 20 hores 
Horari:  Dia 28:   De 9 a 14 h  

   de 15.30 a 20.30 h 
  Dia 29:   De 9 a 14 h 
Lloc:  Local Grup Colònies a Borredà 
  C/ Cervantes, 25 baixos 
Professor: Pere Casas 
Preu:  55€ 
 
 
Continguts: 
 
15 hores (curs lectiu) +5 hores (treball pràctic) 
 
• Dinàmica de presentació 
• Roda de la vida amb infants i joves. Com es fa? 
• L’escolta , l’ instint i la curiositat 
• El feedback 
• Treball de perspectives amb infants i joves 
• Aprendre a realitzar preguntes potents 
• Meditació guiada 
 
Encara no tens la nova actualització del teu Software?  

                        
Apunta’t al Monogràfic de Coaching i t’instal·larem la 
nova  VERSIÓ 2.0 (Únic, complert i creatiu). 
 
Aprendràs a utilitzar les teves aplicacions al 100 % i 
adquirir-ne de noves. T’oferim en la Versió 2.0 
l’aplicació de com Eliminar els Coockies (la Por, la 
Inseguretat...) i actualitza el teu vell software. 
 
Experimentaràs tot això i més, si véns a instal·lar-te 
el nou programa de Coaching per Monitors i Directors. 
 

Recursos educatius 
Musicoteràpia –Jocs – Primers auxilis 
 
Dates:  9 i 16 de novembre de 2013 
Durada: 20 hores 
Horari: Dia 9 i 16:   De 9 a 14 h i  
                              de 15.30 a 20.30 h 
Lloc:  Escola Vedruna Berga 
  C/ Cervantes, 34 
Professors: Mònica Garcia, Sito Fernández, 
  Òscar Garcia i Neus Sala  
Preu: 55€ (qui faci 1 bloc, serà 30€) 
 

 
Continguts: 
 

Musicoteràpia  - 10 hores (curs lectiu) 
Dia 9 de novembre - Mònica Garcia – 
 
♫ Musicoteràpia en  l’educació en el lleure 
♫ Reflexió teòrica (5 hores) 
♫ Experiència vivencial (5 hores) 
♫ Sense requisits de formació prèvia dels 

participants en l’àmbit de la música. 
Caldrà portar: 2 instruments (panderetes, guitarres, 
xiulets, cascavells, metal·lòfons...) i màrfega o manta. 

Primers auxilis  - 5 hores (curs lectiu) 
Dia 16 de novembre   - Sito Fernández -  
 
. Nocions pràctiques  
. Primers auxilis en el món del lleure 
 

Jocs i creativitat - 5 hores (curs lectiu) 
Dia 16 de novembre - Òscar Garcia i Neus Sala - 
 
. El joc com a eina educativa (Ciutat10) 
. Construcció de joguines 
. Jocs de taula  
. Creativitat 
 
 

Aclariments  
 
 
El taller monogràfic de recursos educatius es compon 
de dos blocs: 
. El dia 9/11/13, 10 h amb musicoteràpia. 
. El dia 16/11/13 10 h amb jocs i primers auxilis. 
 
Es dóna l’opció de poder realitzar aquest  monogràfic 
per blocs. Qui necessiti les hores com a monogràfic 
específic de lleure per al curs de directors d’educació 
en el lleure ha de realitzar les 20 hores. 
 

Normes generals 
 

La matrícula és a partir de 18 anys, ha de fer-se 
personalment al Servei Comarcal de Joventut del 
Consell Comarcal del Berguedà, en horari 
d’oficina, C/ Barcelona, 49, 3r  08600-Berga. 
 
Es considera matriculat l’alumne que ha lliurat tota la 
documentació i efectua el pagament en efectiu al 
moment d’inscriure’s (full de matrícula, fotografia de 
carnet, fotocòpia del DNI). 
 
L’import de la matrícula dels cursos inclou els 
materials bàsics i l’assegurança, a més de les 
despeses acadèmiques. 
 
La no assistència a un 15% de les hores lectives del 
curs suposa la invalidesa del curs. 
 
Si es produeix una baixa un cop començat el curs no 
hi haurà devolució de matrícula. 
 
L’Escola de l’Esplai de Lleida certificarà l’assistència o 
bé el nombre d’hores dels cursos a petició de la 
persona interessada. 
 
L’organització es reserva el dret de suspendre el curs, 
amb 3 dies d’antelació si no hi ha un mínim de 10 
inscrits. El termini d’inscripció serà 6 dies abans de la 
realització de cada taller monogràfic 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organitza: 

 

                                              
   Fundació Verge Blanca                  Fundació Mn. Víctor Sallent 
Escola de l’Esplai de Lleida 
                                   
                            

Col·labora: 

 

 

 

CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 

                                          Pla Comarcal de Joventut 

 

                       

 
 
 

 
 
 

 

  
TTaalllleerrss  tteemmààttiiccss  
MMoonnooggrrààffiiccss  eessppeeccííffiiccss  ddee  lllleeuurree  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Co-Actualitza’t 
Coaching en l’educació en el lleure 

 
28 i 29 de setembre de 2013 

 
 
Recursos educatius 
Musicoteràpia, jocs i primers auxilis 
 

9 i 16 de novembre  de 2013 

 
 
 

Fundació Mn.Víctor Sallent 
ESCOLA DE L’ESPLAI DE LLEIDA 
 


