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La formació és un dels eixos
estratègics de la Fundació
Catalana de l’Esplai per acon-

seguir la seva missió d’impulsar 
l’educació en el lleure. El gruix de les
accions formatives de la Fundació
es canalitzen a través del Centre
d’Estudis de l’Esplai, entitat recone-
guda per la Secretaria de Joventut 
i homologada pel Departament de
Treball per a la realització de cursos
adreçats a persones en situació 
d’atur i treballadors en actiu. 

Millora de la qualificació i
competencies profesionals
La Fundació Catalana de l’Esplai
contempla la formació com una
peça clau per promoure i millorar
l’ocupació en el sector del lleure.
Esdevé una línia estratègica per
quan permet obtenir les titula-
cions oficials que es requereixen
per poder accedir a determinats
perfils -bàsicament els títols de
monitors/es i director/a d’activi-
tats de lleure-  però també  per a
la millora de la qualificació i
competències professionals dels
treballadors/es  i, alhora, contri-
buir al manteniment de la seva
ocupabilitat així com atendre les
necessitats específiques.

Els joves són un dels els principals
destinataris dels cursos de forma-
ció de la Fundació. Només en els
darrers 5 anys hi han participat

més de 9.800 alumnes d’entre 18 i
35 anys.

La titulació de base que es demana
per treballar en el sector del lleure
és la de Monitor/a d’activitats de
lleure infantil i juvenil. que permet
obtenir el diploma atorgat per la
Secretaria de Joventut de la Gene-
ralitat de Catalunya. El 2009, 888
alumnes van obtenir aquesta titula-
ció a través del Centre d’Estudis.
Aquesta titulació permet treballar
com a monitors en entitats d’esplai,
casals d’estiu, menjadors escolars o
colònies.

Prenent com a base el curs de
monitor, hi ha la possibilitat de fer
el curs de Director/a d’activitats de
lleure infantil i juvenil i, d’altra
banda, tot un ventall de cursos
especialitzats de monitor/a de
menjador escolar, el de coordina-
dors/es de menjador escolar i els
de monitors/es en activitats extra-
escolars. Es tracta de formacions
que cada cop més afavoreixen
l’empleabilitat en un sector amb
molta demanda, com és el del món
escolar.

Un altre dels cursos que s’ofereix és
el de dinamitzador/a d’espais digi-
tals o educadors digitals. Aquesta és
una nova professió que no té una
formació regulada ni estandarditza-
da per la formació reglada, però
que, des de la Fundació, s’ofereix

com a una formació de qualitat,
fonamentada en els més de 10 anys
d’experiència impulsant i gestio-
nant iniciatives d’educació digital

com la Xarxa Òmnia o el projecte
Conecta Now. Com cada any el
Centre d’Estudis de l’Esplai ofereix
cursos adreçats prioritàriament a

persones en situació d’atur subven-
cionats pel Servei d’Ocupació de
Catalunya i el Fons Social Europeu.
Enguany s’han sol·licitat cursos.

PEÇA CLAU PER PROMOURE I MILLORAR L’OCUPACIÓ

La formació com a estratègia 
per a l’ocupabilitat en el lleure 
Gairebé 10.000 joves han participat als cursos del Centre d’Estudis en els darrers 5 anys  
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EL LLEURE EDUCATIU, UN FILÓ D’OCUPACIÓ PER ALS JOVES

93 474 74 74
www.esplai .org

CENTRE D’ESTUDIS

VOLS TREBALLAR/ET FALTA FORMACIÓ/EXPERIÈNCIA?

Oferim cursos gratuïts per 
persones que estan a l’atur
Monitors/es d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil

Interessats/des trucar al telèfon 
93 551 15 15

Tenim borsa de treball pròpia

Podràs treballar en: activitats extraescolars, menjadors escolars,
activitats de vacances, escoles de natura, ludoteques...

Monitor/a sociocultural
Monitor/a mediambiental

Ajudant de cuina
Informàtica

Inici previstmaig i setembre(a Barcelona i el Prat de 
Llobregat)
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La relació entre el lleure educatiu i l’ocupació juvenil és molt estreta i comença en els propis centres d’esplai. So-
vint es diu que els nois i noies que han passat pels esplai "se’ls nota". Vol dir que l’experiència els ha deixat una
empremta visible i duradora en molts àmbits de la seva vida: quan són a l’escola o a l’institut, quan busquen feina
o quan eduquen els seus fills. Als esplais, els infants aprenen a ser, a fer, a conèixer i a conviure. Ajuda a configu-
rar un currículum paral·lels lligat a les habilitats i competències professionals. Cada cop és més freqüent que, en
els processos de selecció de personal de qualsevol empresa, es valori de manera positiva haver estat monitor o
monitora d’un esplai.

L’“empremta” de l’esplai
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