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CIRCULAR INFORMATIVA 

Nou curs de Monitor/a de temps lliure adaptat a la normativa del decret 
23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 
de juliol integral de la joventut. 
 
El curs te una durada total de 310 hores, dividides en una etapa teòrica de 
150 hores i una etapa pràctica de 160 hores. Les dues etapes han de constar 
com a aptes per tal d’obtenir el títol de Monitor/a de temps lliure. 
 

REQUISITS PER A PODER REALITZAR EL CURS DE MONITOR: 
 

- Tenir els 18 anys complerts o complir-los durant la realització de l’etapa 
teòrica.   
 
- No estar inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals. 
 
- Complir ALGUN dels requisits següents: 
 

a) Tenir el títol de graduat en E.S.O. o equivalent a efectes professionals. 
b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la 

mateixa família professional o d’una formació professional bàsica. 
c) Tenir superada la prova d’accés al cicle formatiu de grau mitjà o de 

grau superior. 
d) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys 

o de 45 anys. 
 

PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA: 

AMB EL FULL DE MATRÍCULA ÉS IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR: 
 

� FOTOCÒPIA DEL DNI 
� DUES FOTOGRAFIES (tamany carnet) 
� FOTOCÒPIA DEL TÍTOL DE GRADUAT EN ENSENYANÇA SECUNDÀRIA 

OBLIGATORIA (E.S.O.) O ALTRE DELS INDICATS ANTERIORMENT. 
� CERTIFICAT DE DELICTES SEXUALS: es sol·licita en la Gerència 

Territorial de Justicia a C/Posada de la Real nº6 
� FOTOCÒPIA DEL RESGUARD BANCARI. 

FORMA DE PAGAMENT: Podeu realitzar el pagament en efectiu a les nostres 
oficines o bé mitjançant una transferència bancària als següents números de 
compte: 

 
CAIXABANC, “LA CAIXA” ES80 2100 0169 4602 0059 1805 

BANKIA, “SA NOSTRA” ES19 2038 3432 8360 0000 4748 
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1. En cas d’anul·lació de la plaça: 

 

� Si s’anul·la la plaça abans de 15 dies de l’inici del curs es retorna el 100% de 
la matrícula. 
� Si s’anul·la la plaça dins els darrers 15 dies abans de començar el curs es 
retorna el 50% de la matrícula. 
� Si s’anul·la la plaça dins la darrera setmana abans de l’inici del curs es perd 
l’import total de la matrícula. 

 
 

ETAPA TEÒRICA 
 

1. L’etapa teòrica està dividida en tres mòduls i te una durada de 150 
hores. 

• MÒDUL 1. Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (60 
hores) 

• MÒDUL 2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i 
juvenil (30 hores) 

• MÒDUL 3. Tècniques i recursos d’animació en activitats de 
lleure (60 hores) 
 

2. Per superar la part teòrica serà imprescindible assistir al 90% d’hores 
del total del curs i tenir una valoració apte del claustre en cadascun 
dels tres mòduls: es tindrà en compte la vostra actitud, la participació i 
el treball durant les classes. 

 

ETAPA PRÀCTICA 

Les pràctiques tenen una durada de 160 hores. Si t’interessa fer les 
pràctiques amb nosaltres, així com formar part de la nostra borsa de treball 
cal que ens ho facis saber quan formalitzis la matrícula. 

 
Les pràctiques s’hauran de notificar un mes abans de començar-les. Presentant 
la notificació de les pràctiques i una fotocòpia del títol de director de temps 
lliure (aquesta informació se t’explicarà durant el curs). 

 
Una vegada que l’alumne hagi superat satisfactòriament l’etapa teòrica, 
seguint els criteris del Decret d’Escoles de Temps Lliure, aquest haurà de 
superar una segona etapa en el que posarà en pràctica els coneixements 
adquirits. 

 
Per superar aquesta etapa pràctica s’haurà de constar com a apte: 

 
1. 160 hores de pràctiques realitzades en activitats d’educació en el 

temps lliure infantil i juvenil declarades (campaments d’estiu, escoles 
d’estiu, etc.). L’avaluació serà realitzada pel director de temps lliure 
de l’activitat, que supervisa les pràctiques. 
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2. Un treball previ a les pràctiques: Programació de l’activitat de temps 
lliure (aquesta ha de tenir el còmput d’hores que marca el Decret de la 
DGJ ). Que ha de tenir com a mínim: 

 
- Presentació de l’entitat amb la que es desenvolupi l’activitat de 

temps lliure. 
- Descripció de l’entorn on es desenvoluparà. 
- Descripció dels participants. 
- Objectius generals i específics a treballar. 
- Metodologia . 
- Relació d’activitats (planning). 
- Organització de l’equip de monitors/es que desenvoluparà l’activitat. 
- Relació de recursos que es disposaran. 
- Criteris d’avaluació que es seguiran. 
- Dades del Director/a de l’activitat de temps lliure. 

 
3. Treball posterior a les pràctiques: Memòria on s’avaluaran cada un dels 

punt de la programació, així com també s’inclourà una valoració 
personal del desenvolupament de les pràctiques, i una avaluació 
qualitativa del Director/a que supervisava les pràctiques. 

 
 
Per obtenir el Diploma de Monitor/a de temps lliure, s’han de superar de 
forma positiva les dues etapes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jo………………………………………………………………………………………………, com alumne/a, de l’escola de 
Formació Amés, declar haver llegit aquesta circular, estic d’acord amb la informació exposada i 
declar que conec la normativa vigent per a la realització d’aquest tipus de cursos i em 
compromet a cumplir-la. 

 
 
 

Signatura 

 
 

Palma,          de  de 20         


