
MERITXELL PASCUAL 

El Centre d'Estudis de l'Esplai
(CEE) és l'entitat de la Fun-
dació Catalana de l'Esplai,

“L'Esplai”, dedicada a la formació,
té com a missió educar les persones
en el lleure i promoure el desenvo-
lupament associatiu amb voluntat
transformadora i d'inclusió social
mitjançant la formació, recerca i
creació de materials pedagògics en
les següents àrees: Lleure educatiu,
Intervenció social, Tercer Sector,
Educació ambiental, i Escola i
Família. 

El CEE és una entitat reconeguda
per la Secretaria General de Joven-
tut de la Generalitat de Catalunya
com a escola d'educadors en el
lleure capacitada per impartir i
gestionar la titulació de monitor i
de director d'activitats de lleure
infantil i juvenil. Així mateix, està
homologada pel Departament de
Treball i Indústria de la Generalitat
per impartir cursos de monitors i
altres especialitats, com l'hostale-
ria, adreçades a treballadors en
actiu i persones en situació d'atur a
través de la formació ocupacional.

Per a treballadors a l'atur
Atesa l'actual conjuntura sociola-
boral, aquest darrer tipus de forma-
ció, adquireix una importància
cabdal per contribuir a la millora de
les competències professionals de
les persones que es troben en situa-
ció d'atur, ja que són un conjunt
d'accions formatives adreçades
prioritàriament a aquest col·lectiu

de treballadors/es desocupats/des
amb la finalitat de millorar la seva
ocupabilitat i facilitar la seva
inserció laboral. 

L'actual convocatòria del Servei
d'ocupació de Catalunya preveu
que les accions formatives es
puguin realitzar a partir d'aquest
mes de maig i que com a màxim
finalitzin el 30 d'abril de 2010.

El Centre d'Estudis de l'Esplai,
des de fa més de 10 anys, realitza
cursos de formació ocupacional i,
prèvia aprovació per part del Ser-

vei d'Ocupació de Catalunya, la
proposta d'accions formatives que
planteja és en l'àmbit del lleure,
l'animació sociocultural, l'hostaleria
i la informàtica. Durant l'any 2008,
el CEE ha format 97 persones en 7
cursos.

Oportunitats de pràctiques 
Els cursos contemplen una part
pràctica en centres de treball i això
afavoreix el contacte amb el món
professional i facilita l'accés 
d'aquestes persones al món laboral,
ja que les pràctiques són una opor-
tunitat per poder mostrar les seves

aptituds professionals. Gran part
dels alumnes troben feina a través
dels centres de pràctiques on les
han realitzat, ja que el Centre d'Es-
tudis manté una relació directa amb
el sector laboral vinculat a les seves
línies de formació, oferint unes
pràctiques de qualitat en espais
d'alta ocupabilitat. 

Treballs compatibles
Les sortides professionals deriva-
des de la realització del curs de
monitor de lleure, són les activitats
extraescolars, casals i colònies, i
menjadors escolars. Aquesta darre-

ra opció és el principal motiu pel
qual moltes persones s'apunten al
curs, ja que la inserció pot ser ràpi-
da i permet poder compaginar la
vida professional i familiar. És una
opció que trien les persones que
volen obtenir un complement per
l'economia familiar i que alhora els
permet continuar atenent les perso-
nes que tenen al seu càrrec, així
com els joves que encara no han
pogut incorporar-se al mercat labo-
ral, als quals permet continuar amb
els seus estudis. 

Es manté una
relació directa amb

el sector laboral
vinculat a les línies

de formació

El curs de monitor sociocultural,
està especialitzat en persones grans
i aquesta tasca professional es pot
desenvolupar en centres de dia,
centres residencials, habitatges
tutelats, casals...

Els cursos de l'àmbit de l'hostaleria,
permeten la inserció com ajudant de
cuina, alguns dels alumnes poden
realitzar les pràctiques a la mateixa
cuina de CENTRE ESPLAI. 

EN ELS ÀMBITS DEL LLEURE, L'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL, L'HOSTALERIA I LA INFORMÀTICA

Fent formació ocupacional per
millorar l'accés al treball    
Els cursos de “L'Esplai” estan homologats pel Dep. de Treball i la Secretaria de Joventut

El curs d'ajudant de cuina és de 460 hores, de les quals 100 són pràctiques 
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Més informació: 
Formació ocupacional

Tel. 93 551 15 15
www.esplai.org - cee@esplai.org

93 474 74 74
www.esplai .org

Envieu-nos un email a 
cee@esplai.org

Monitors/ores
DATES

29, 30 de juny de 2009; 1, 2, 3, 6, 7, 8,
9, 10, 13, 14, 15, 16* de juliol
HORARI
De 9.30 a 13.30 i de 15.00 a 19.00
*de 9.30 a 13.30

LLOC
Centre Esplai - El Prat de Llobregat
Carrer Riu Anoia, 46-52

PREU
190 € (142,50 €membres de la Federació
Catalana de l'Esplai)

Monitors/ores
DATES

29, 30 de juny de 2009; 1, 2, 3, 6, 7, 8,
9, 10, 13, 14, 15, 16* de juliol
HORARI

De 9.30 a 13.30 i de 15.00 a 19.00
*de 9.30 a 13.30

LLOC
Centre d'Estudis de l'Esplai
Carrer Llàstics, 2 Barcelona

PREU
190 € (142,50 €membres de la Federació
Catalana de l'Esplai)

CODI DE CURS 09018 CODI DE CURS 09019

Monitors/ores
DATES

27, 28, 29*, 30*, 31 agost de 2009;
1, 2, 3, 4, 5*, 7, 8, 9, 10* setembre
HORARI
De 9.30 a 13.30 i de 15.00 a 19.00
* de 9.30 a 13.30

LLOC
Centre d'Estudis de l'Esplai
Carrer Llàstics, 2 Barcelona

PREU
190 € (175 € socis de la campanya i+f=c2,
142,50 €membres de la Federació Catalana
de l'Esplai)

CODI DE CURS 09020

Directors/ores
DATES

26, 27, 28, 29*, 30*, 31 d'Agost 1, 2, 3,
4, 5*, 6*, 7, 8, 9, 10* de setembre
HORARI

De 9:30 a 13:30 i de 15 a 19
* de 9:30 a 13:30

LLOC
Centre d'Estudis de l'Esplai
Carrer Llàstics, 2 Barcelona

PREU
190 € (170 € socis de la campanya i+f=c2,
142,50 €membres de la Federació Catalana
de l'Esplai)

CODI DE CURS 09024
Titulació

homologada per la

Secretaria General

de Joventut

CONVALIDARÀS

CRÈDITS UNIVERSITARIS

DE LLIURE ELECCIÓ

Cursos intensius a l'estiu per a

directors/es i monitors/es
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