
   

Monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil 
Condicions d’accés 
 

Alumnat de 18 anys o més en el moment de començar el curs 

   
Estructura 
 
Els curs de formació té una durada total de 310h, segons l’ORDRE BSF/196/2013, i 
s’estructura en dues etapes: l’etapa lectiva i l’etapa de pràctiques. Les hores destinades a 
cada una de les etapes queden distribuïdes de la manera següent: 

 
 CODI MÒDULS HORES 

 
ETAPA 

LECTIVA 

MF1866_2 M1 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil 60h 

MF1867_2 M2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil 30h 

MF1868_2 M3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure 60h 

 Total etapa lectiva 150h 

ETAPA DE 
PRÀCTIQUES MP0270 MP Mòdul de pràctiques professionals no laborals 160h 

 Total curs 310h 
 

Els diferents mòduls del curs fan referència als que s’estableixen en el certificat de 
professionalitat de “Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil” de la 
família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat i formen part del Catàleg 
Modular Integrat de Formació professional. 
 
L’alumnat disposa d’un termini màxim de 3 anys per finalitzar la formació, a 
comptar des del dia que s’inicia el curs.  Això implica que l’alumne/a ha d’estar en 
disposició d’obtenir la titulació en aquest termini, havent superat tots els mòduls i les 
activitats d’avaluació corresponents. 
 
La normativa estableix que es pot cursar un màxim del 33% de la durada de cada mòdul 
formatiu, de la etapa lectiva, amb la modalitat de formació a distància 
 
Objectius 
 

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que 
prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i 
juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i 
juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació 
de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en 
l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de 
riscos. 



   

 
Obtenció de la titulació 
 

Es considera que l’alumne/a està en disposició d’obtenir el títol de monitor/a d’activitats 
d’educació en el lleure infantil i juvenil quan l’alumne/a: 
§ Ha obtingut una qualificació d’apte en les dues etapes del curs  (lectiva i 

pràctiques).  
§ Ha assistit, com a mínim al 85% de les hores del total d’hores de cada mòdul 
§ Reuneix les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per 

a complir la tasca d’educador com a monitor de lleure. 
 

Certificació 
 

Aquest curs està reconegut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 

Catalunya i un cop superat tot el procés formatiu dóna dret a obtenir el Diploma i el 

Carnet de Director/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil. 


