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Formació.

El Centre d’Estudis ja imparteix la nova formació

Opinió

Millora en els cursos per a
monitors i directors de lleure
Patrícia
Compañó

L

Els nous cursos estan organitzats per mòduls formatius; permeten, així,
trobar noves fórmules
d’accés, de convalidació
amb altres formacions i
d’enteniment del progrés
de la formació per competències.

Cursos de formació. L’1 d’octubre va entrar en vigor la nova normativa que regula els cursos de formació de monitors i directors
de lleure educatiu. Foto: A. Valle

El Centre d’Estudis de
l’Esplai ha estat l'encarregada d’actualitzar tant l’estructuració, com el contingut, el nou plantejament
i el sistema d’avaluació
segons les recomanacions
de la Direcció General de
Joventut. Aquest plantejament està dissenyat
a través del treball per

competències, vinculat
a les necessitats socials
plantejades avui en dia.

Canvis més
significatius

Entre els principals canvis destaquen la incorporació del treball per
competències en el plantejament educatiu; l’aug-

ment d’hores, podent
incorporar uns mòduls
on-line, facilitant l’aprofundiment en temes essencials de la formació de
lleure; i la possibilitat de
fer una modalitat del curs
de directors/es que ja inclou els mòduls formatius
del curs de monitors. Ja
estan en vigor i dispo-

Formació. Amb la col·laboració de l'Obra Social de "la Caixa"

Èxit del programa de lleure
als centres penitenciaris

nibles els calendaris i
programes dels nous
cursos en el nou format
normatiu al web www.
esplai.org.

més info:

Centre d’Estudis
de l’Esplai

93 551 15 33

Esplais.

@issantero

Isabel
Santero

E

l passat dia 27 de
setembre el grup
d’interns del centre
penitenciari de Quatre Camins que ha participat en el
projecte “Gal·la, la participació i el lleure als Centres
Penitenciaris”, ha presentat davant la resta d’interns
la seva vivència participativa i positiva en aquesta
experiència impulsada per
la Fundació Catalana de
l’Esplai i que compta amb
la col·laboració de l’Obra
Social de “la Caixa”.
“Gal·la, la participació i el lleure als Centre Penitenciaris” és
un projecte d’aprenentatge
que neix amb la intenció de
potenciar la cultura participativa dins l’entorn penitenciari, que treballa un conjunt

Patró de la
FCE i membre
del Centre
Promotor
d’ApS de
Catalunya

La gestió
dels esplais

@cestudisesplai

’1 d’octubre de
2013 va entrar
en vigor la nova
normativa que regula
els cursos de formació
de monitors/es i directors/es de lleure educatiu, que s’ha traduït
en una actualització
dels cursos, amb una
nova estructuració i
un plantejament basat
en l'aprenentatge per
competències que
afavoreix entendre
l’educació en el lleure
com a formació molt
més regulada, estructurada.

Salvador
Carrasco

d’habilitats i capacitats organitzatives, motivacionals i comunicatives de les persones
preses, i que es concreta en la
creació d’un grup dinamitzador de les activitats de lleure
que es programen al centre.
La primera edició del projecte es va dur a terme el 2010,
als centres penitenciaris de
Brians 1 i Brians 2, atenent
directament prop de quaranta-cinc interns. Fruit de l’èxit
d’aquest projecte, s’ha pogut
posar en marxa una segona
edició al centre penitenciari
de Quatre Camins, on s’ha

constituït un grup de gestors cultural format per vint
interns. Amb vista al futur, la
Fundació es proposa començar el procés al Centre Penitenciari de joves, adaptant la
metodologia del projecte a
aquest nou perfil de participants.
Aquest projecte ha format
part del programa Compartim de gestió del coneixement del Departament
de Justícia, esdevenint un
recurs per a la pràctica d’educadors socials als Centres
Penitenciaris.

Més de 200 monitors
al Movidic 2013
El passat dissabte 14 de setembre es
va celebrar Movidic, la tradicional trobada
anual de monitores i monitors que dóna el
tret de sortida del curs de les entitats de la
Federació Catalana de l'Esplai. La jornada,
que es va desenvolupar a CENTRE ESPLAI,
al Prat de Llobregat, va aplegar més de doscents monitores i monitors.
Asun Gil.

En el transcurs de la trobada, es van presentar, entre d’altres, la proposta educativa
"B612” sobre el consum conscient i sostenible
(vegeu pàg. 8-9). La segona part es va dedicar
al treball de les diferents comissions pedagògiques: la de petits, la de mitjans, la de joves i
la de suport a la discapacitat, a més d'un grup
específic de treball amb responsables.

Fa uns quants anys
definíem els models
dels Centres d’Es
plai, ara i aquí. El
pas següent es faria
amb un seminari
sobre “la gestió
dels esplais”, en el
qual es formulaven
diversos models de
gestió i cinc reptes
organitzatius con
siderats prioritaris.
Calia dissenyar pro
jectes concrets amb
els quals implemen
tar i experimen
tar noves formes
organitzatives, tot
formant, alhora,
persones capaces
de liderar els canvis
organitzatius que
les noves situaci
ons requereixen.
És el que pretén el
postgrau Lleure, So
cietat i Comunitat,
dirigit pel Dr. Enric
Prats (ICE de la UB).
La modalitat del
postgrau és semi
presencial, amb una
part on-line. El curs
s’ha desenvolupat
en cinc mòduls:
funcions socials i
educatives; comu
nicació i acció co
munitària; famílies,
estat de benestar
i educació; soste
nibilitat i viabilitat
econòmica; i el
lideratge compartit
a les entitats. Cada
un ha estat obert
amb una conferèn
cia de Carles Barba,
Ismael Peña, Carme
López, Joan Majó i
Àngel Castiñeira. Els
alumnes preparen
un projecte, apli
cable al seu esplai,
centrat en algun
dels temes tractats
als mòduls. Acabat
el curs, la FCE pre
tén tancar el cicle
recollint el fruit del
procés en un docu
ment que definirà
diversos models de
gestió dels esplais,
ara i aquí.

