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L’Educació En EL LLEurE tindrÀ una ForMació Més rEGuLada, aMb Més LLiGaMs a L’Educació ForMaL

cal adaptar la formació de monitors 
per als nous certificats Professionals  
El Centre d’Estudis de la Fundació Catalana de l’Esplai treballa amb la nova normativa 

PATriCiA CoMPAñó

el 17 d’abril es va celebrar el 
carnet número 100.000 de 
monitor de lleure educatiu, 

amb ressò als mitjans de comuni-
cació. a l’acte es va commemorar 
els 30 anys de regularització de la 
formació en l’àmbit de l’educació 
en el lleure. una regularització que 
avui es modifica a causa dels canvis 
que es viuen en tot el sistema edu-
catiu, tant formal com no formal.

L’educació tradicional, organitza-
da per objectius amb metodologies 
clàssiques i obtenció de coneixe-
ments, està canviant. Les necessi-
tats socials porten a modificar el 
plantejament per competències i 
l’adquisició d’aspectes més pro-
funds que la simple assimilació de 
conceptes, tals com habilitats, ap-
tituds i coneixements que ajudin a 
desenvolupar la feina professional. 

donar rellevància 
a l’educació en el lleure
Per això, fa uns anys es va comen-
çar a plantejar el canvi dels cursos 
de Monitors/es de lleure educatiu i 
Directors/es a Certificats Professio-
nals, per tal de donar la rellevància, 
qualitat i oficialitat que la tasca de 
l’educació en el lleure requereix. 
Des de la Direcció general de Jo-
ventut s’està treballant per acordar 
entre el departament de Treball i el 
d’Ensenyament la nova normativa 
dels cursos de Dinamització d’ac-

Contacontes amb infants fascinats i muntatge d’activitats a Festa Esplai

La nova normativa 
serà vigent 

a nivell autonòmic 
i estatal 
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noEMí MArTínEz 

les entitats que tenen treba-
lladors/es en el règim Ge-
neral de la seguretat social 

gaudeixen d’un fons econòmic per 
a la formació contínua. els contin-
guts, durada i lloc de realització 
els estableix la pròpia entitat. la 
formació es subvencionada a tra-
vés de  la bonificació  tramitada 
en el butlletí de cotització tC1 que 
correspongui al mes en que hagin 
finalitzat les accions formatives.

Aquesta quantitat de diners es 
renova cada any segons el que 
determini la Llei de Pressupostos 
generals de l’Estat i no és acu-
mulable; en cas que no s’utilitzi 
es perd.

Des del Centre d’Estudis de l’Es-
plai de la Fundació Catalana de 
l’Esplai s’ofereix la possibilitat 
de gestionar la bonificació de 
formació en aquells cursos que 
s’organitzen directament.

Per fer-ho només cal inscriure’s 
al curs que sigui d’interès i, a la 
inscripció, comentar que es vol 
realitzar la bonificació de la for-
mació. 

Des del Centre d’Estudis es dóna 
tota la informació: import que es 
pot bonificar pel curs escollit, 
passos a seguir, requisits ne-
cessaris per poder bonificar la 
formació i com es rep aquesta 
bonificació.

Alguns dels cursos progra-
mats per al proper curs que 
són bonificables:

Setembre:  
◗Higiene alimentària on-line 
inici: 25 de setembre

◗Especialització en menja-
dors escolars (Barcelona). 
inici 25 de setembre

◗Suport a la integració 
escolar (Barcelona). 
inici 25 de setembre 

Octubre:   
◗Monitors de lleure infantil 
i juvenil a (Barcelona i al 
Prat de Llobregat).  
inici 15 d’octubre

◗recursos pràctics per a 
Monitors (Barcelona).  
inici 19 d’octubre

Novembre: 
◗ Coordinadors de menjador 
escolar a Barcelona (Barcelona). 
inici 28 de novembre 

iSABEL SAnTEro 

la fundació Catalana de l’esplai 
després d’uns anys d’experiència 
oferint els seus serveis de restau-

ració i celebracions i dels programes 
de formació ocupacional en l’àmbit 
de l’hostaleria, vol donar un pas més 
posant en marxa l’escola de formació 
en hostaleria i restauració tasta’m. 

Amb aquest nou projecte es plante-
gen tres objectius principals:

◗ Oferir formació en l’àmbit de 
l’hostaleria que contribueixi a la in-
corporació de col·lectius prioritaris, 
al mercat del treball

◗ Oferir formació a empreses 
d’aquest sector

Formació tasta’m
en hostaleria i restauració

◗ Oferir cursos a monitors/es, edu-
cadors, mestres, etc, centrant la cui-
na com a eina educativa d’infants 
i joves.

Això vol dir que aquests espais 
formatius siguin un lloc per gaudir 
amb els sentits, convertint la cuina 
en un mitjà d’expressió i comunica-
ció, però també que sigui un espai 
de formació de qualitat per a qui 
vulgui reafirmar, ampliar i reciclar 
els seus coneixements en aquest 
àmbit; capacitant les persones per 
desenvolupar des de les tasques 
més bàsiques de suport a cuina, 
fins a la direcció d’equips. ■ 

de la Direcció general de Joventut 
s’està començant a treballar per 
adaptar els actuals cursos de Mo-
nitors/es i Directors/es a la nova 
normativa a nivell autonòmic (pen-
dent de publicació al DOgC) i als 
Certificats Professionals a nivell 
estatal (publicats al BOE al desem-
bre de 2011). 

Concretament, El Centre d’Estudis 
de l’Esplai està treballant en l’ac-
tualització tant de l’estructuració, 
com del contingut, nou planteja-
ment i sistema d’avaluació segons 
les recomanacions del departament 
DgJ i de l’experiència de la pròpia 
escola i els tècnics que hi treballen. 
Tot i el canvi profund de sistema, 
format i procediment dels cursos 
de Monitors/es i Directors/es es vol 
mantenir la tradició de l’escola per 
transmetre els valors i ser fidels a 
la missió de la Fundació Catalana 
de l’Esplai.

Per últim, cal destacar que aques-
ta actualització permet entendre 
l’educació en el lleure com a for-
mació molt més regulada, estructu-
rada i amb més lligams a l’educació 
formal. Els Certificats Professio-
nals i les Qualificacions Professi-
onals s’estructuren per mòduls for-
matius; permeten d’aquesta manera 
trobar noves fórmules d’accés, de 
convalidació amb altres formaci-
ons i d’enteniment del progrés de la 
formació per competències. ■

tivitats d’educació en el lleure in-
fantil i juvenil (nova nomenclatura 
dels Monitors/es de lleure) i Direc-
ció i coordinació d’activitats d’edu-
cació en el lleure infantil i juvenil 
(nova nomenclatura de Directors/
es de lleure) per tal que el treball 

de la Certificació Professional i les 
Qualificacions Professionals en els 
dos cursos es resolguin en una ma-
teixa formació. 

Des de les escoles de lleure edu-
catiu reconegudes pel departament 
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