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AMB FORMACIÓ ONLINE PER A MONITORS I MONITORES

Tot a punt per tenir cura
dels infants aquest estiu
S’imparteix el curs de Prevenció i Seguretat a les activitats de vacances

SUSANA CALERO

Fa uns anys que la Federació
Catalana de l'Esplai juntament
amb el Centre d'estudis venen

organitzant diferents formacions
sobre la Prevenció i la Seguretat a les
activitats de vacances per a tots els
monitors i monitores dels esplais.
Des de fa dos anys, que s’organitza
un curs en modalitat e-learning
donada la comoditat i avantatges
que ofereix la formació virtual. 

Aquesta formació vol recollir les
informacions i les recomanacions
necessàries per garantir un bon
nivell qualitatiu en totes les acti-
vitats d'educació en el lleure i per
vetllar per la seguretat i la salut
dels participants, així com pel
respecte al medi natural que les
acull.

Disposar d'una eina adaptada a les
característiques funcionals pròpies
de les activitats de lleure i recollir
les actuacions que cal desenvolu-
par en una situació d'emergència és
el que monitors i monitores han de
tenir present durant la realització
de les activitats de vacances.

Com a monitor/a s'ha de vetllar
pel bon funcionament de les
accions educatives i també per la
seguretat dels infants i joves.
Totes les activitats organitzades
han de tenir en compte la preven-
ció i la seguretat, per tant, cal
complir la normativa establerta.
L'assoliment d'aquesta fita només
es pot aconseguir a través de la

informació i la formació prèvia
del personal implicat.

Monitors i monitores, 
un referent per als infants
En ocasions, els infants i joves
tenen dificultats per percebre i
anticipar els riscos, així doncs, la
figura del monitor és un referent
per tots ells.

A l'estiu, durant les colònies, els
casals d'estiu, els campaments, les
rutes... es fan tota una sèrie d'acti-
vitats de major risc. Vetllar per la
seguretat d'aquests infants i joves,
en aquests moments, és essencial.
Aquestes activitats comporten
una seguretat extra pels monitors i
monitores i suposa uns coneixe-
ments de prevenció i salut especí-
fics que cal interioritzar amb la
col·laboració d'altres agents, com
és el cas dels socorristes.

Respecte al medi natural 
Les activitats de lleure també es
caracteritzen per treballar el res-
pecte del medi natural. És un dels
objectius presents en la programa-
ció de qualsevol activitat durant el
període d'estiu. Per això prevenir i
treballar per mantenir en bon estat
de l'entorn on es realitzem les acti-
vitats és fonamental, no només per
la conservació del medi sinó per la
pròpia seguretat de les activitats.

Preparatius abans d'iniciar
les activitats
Conèixer la normativa i marc legal,
tenir la documentació en regla és
una de les feines que, monitors 
i monitores han de tenir present a
l'hora de marxar de campaments o
en qualsevol modalitat d'activitat de
vacances. Així doncs, l' actitud acti-
va dels responsables, des de la pre-
paració de l'activitat (tria de la casa

o indret de l'activitat, composició de
l'equip de monitors, formació dels
monitors, assegurances, informació
als pares, informació del infants...)
fins al seu desenvolupament diari
(cura dels infants, consum d'aigües i
d'aliments, activitats a l'aire lliure,
deixalles, bon veïnatge...), té la seva
responsabilitat.

Els monitors i monitores d'esplais
de la Federació Catalana de l'Esplai
valoren la necessitat d'aquest tipus
de formació, ja que és el moment de
l'any previ a les activitats quan es
treballen tot els aspectes que cal
conèixer respecte el decret que
regula aquestes activitats.

Per facilitar aquests coneixements,
des de la Secretaria de Joventut 
s'edita la guia “Anem preparats” on
s'ofereix als monitors/es informa-
cions i recomanacions necessàries
per garantir el bon nivell qualitatiu
en totes les activitats de vacances.

Certificat d'Higiene
Alimentària
Com a novetat d'aquest any els
alumnes participants podran rebre
un certificat en Higiene Alimentària.
Aquest està exclusivament adreçat a
les activitats de vacances. Tal i com
marca la normativa vigent en matè-
ria d'Higiene Alimentària aquesta
formació ha de ser específica per a
les funcions del lloc de treball, 
a més de ser continua, i és responsa-
bilitat de cada entitat que organitza 
les activitats anar formant als seus
treballadors.

FRANCESC GASULLA   
El 17 de juny es van celebrar les
XXVIII Jornades de Polítiques
Locals de Joventut organitzades
per l'Oficina del Pla Jove de la
Diputació de Barcelona, on la
Fundació Catalana de l'Esplai hi
va participar, desenvolupant 4
tallers, en els quals es van donar
a conèixer diferents eines 2.0.

“Experiències i experimentació”
són els conceptes i estratègies
que coincideixen en la proposta
de tallers que es va presentar,
amb la finalitat de comprovar “in
situ” les potencialitats d'eines
com Facebook, Blocs o Twitter
per treballar amb joves.

Es van poder analitzar un conjunt
d'iniciatives aplicant-les a la
mateixa jornada de “ciutadania-
jove 2.0” per entendre com
aquestes poden contribuir en l'ac-
ció de les polítiques de joventut
amb joves i la seva visualització
a la xarxa. 

Hi van participar més d'un cen-
tenar de tècnics i regidors de
joventut.

CIUTADANIA JOVE 2.0. 

Jornades de
Polítiques
Locals de
Joventut

La formació també inclou la higiene alimentària

93 474 74 74
www.esplai .org

VOLS TREBALLAR?

Formació per a 
persones en atur

Inici cursosa partir del setembre(a Barcelona i el Prat de 
Llobregat)Subvencionats pel Servei d'ocupació de Catalunya

i el Fons Social Europeu

Bases de dades i 
presentacions gràfiques
Processador de textos, full de càlcul 
i iniciació a internet
Monitor/a d'educació ambiental

Interessats/des trucar al telèfon 
93 551 15 15
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