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Entitat 
Nom: Escola de l’Esplai de Tortosa 

Adreça: C/ Mercaders, 2-6 

CP: 43500 Població: Tortosa Comarca: Baix Ebre 

Telèfon/s: 977444158 Correu-e: escolaesplaitor@terra.es 

Web: http://www.escolaesplai.org 

Observacions:       

 

Activitat 
Títol: Cursos de formació per a monitors (pla educatiu d'entorn, famílies, estudi assistit) 

Responsable: Antoni Polo Moya 

Àmbit:  Artesanal  Esplai  Mediambiental 
 Artística  Esportiva  Musical 
 Dansa  Formació  Salut 
 Espectacles  Lleure  Social 
 Altres:        

Format:  Taller  
 Curs  
 Conferència  
 Xerrada  
 Altres:        

Objectius: 1. Sensibilitzar i formar tot el col·lectiu de monitores i monitors que incideixen en un 
Pla educatiu d’entorn en els eixos del Pla per a la llengua i la cohesió social i en els 
objectius, principis i línies d’intervenció dels Plans educatius d’entorn 
2. Formar aquest col·lectiu en les nocions pedagògiques i d’animació sòciocultural 
bàsiques per a la planificació d’activitats, elements d’anàlisi de la realitat i eines per a 
la relació amb les famílies i els agents de la xarxa educativa 
3. Dotar els monitors i monitores que han de desenvolupar tasques especialitzades en 
el marc del projecte del Pla educatiu d’entorn, de formació i eines concretes per al 
desenvolupament d’aquestes 
4.       

Descripció: Monitor del pla educatiu d’entorn (bloc general): 
    Classes de: Diversitat cultural. Relació amb les famílies. Immigració. Tasques d’un 
monitor. Dinàmiques de grups. 
    Mòduls de formació específics que es poden combinar segons les necessitats de cada 
Pla educatiu d’entorn i segons la formació prèvia dels monitors i monitores: 
Taller de famílies - 10 hores de formació en tècniques concretes per al 
desenvolupament de les activitats adreçades a les famílies (tallers de famílies i 
d’altres…) 
Taller d’estudi assistit - 10 hores de formació en tècniques concretes per al 
desenvolupament de les activitats de suport a les tasques escolars adreçades a 
l’alumnat (tallers d’estudi assistit i d’altres…) 

Destinataris: Persones que desenvolupin tasques de monitoratge en el marc del Pla educatiu 
d’entorn, ja sigui en àmbits generals o especialitzats 

Durada: 10 hores cada curs 

Preu:  780€ /curs (curs fins a 30 monitors) 
 Gratuït  

Observacions:  

 


