Durant les vacances escolars és una bona època per treballar fent de monitor/a o director/a en activitats
organitzades per a infants i joves, sigui per entitats públiques (ajuntaments, consells comarcals, etc) com
privades (agències de lleure, cases de colònies).
Dins de l’educació en el lleure hi ha diferents activitats: colònies, casals, camps de treball, rutes, campaments, i
totes les seves variants per edats (casals d’estiu per als més petits), per temàtiques (activitats relacionades
amb el medi ambient, l’esport, els idiomes, etc) i per lloc (al teu municipi o a l’estranger).
Formació:
Si vols participar en algun d'aquest àmbits pots treure't el carnet de monitor/a o director/a en el lleure. Conduir i
ocupar-nos d’un grup d'infants és una gran responsabilitat, i les entitats sempre voldran assegurar-se que tenim
els coneixements i les competències suficients com per a donar-nos aquesta confiança.
Per aquesta feina és molt important que t’agradi la canalla. Treballar amb infants o adolescents no només
requereix grans dosis de paciència sinó també tenir un tracte constantment favorable al seu desenvolupament
personal. L’experiència és una de les coses que més es mira a l’hora d’agafar un/a monitor/a. Si ja has fet de
monitor/a encara que sigui sense cobrar cal que ho diguis. Com a mínim segur que tens el temps de pràctiques
del curs de monitor/a
Per trobar feina en aquest àmbit, és aconsellable que facis autocandidatures. Pots enviar directament el teu
CV a empreses de lleure, cases de colònies o a entitats que tinguin convenis amb l’administració per a realitzar
les activitats de lleure.
És important saber que hi ha un Decret que regula totes les activitats d'educació en en lleure en les quals
participen menors de 18 anys. Aquí tens els Decret [1].
Cercador de cursos de monitor/a o director/a en el
lleure:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/educacio_en_el_lleure/acces-al-cercador-de-cu
rsos-de-monitor-a-director-a-i-monografics/ [2]
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Documents
Decret 26/2016, activitats d'educació en el lleure en els quals participen menors de 18 anys. [3]

Enllaços
Secció "Cursos d´educació en el lleure" de Links Joves [4]
Etiquetes: educació en el lleure [5], lleure [6]

Data del document: 31.08.2018

Links:
[1] http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7157/1513060.pdf
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