L’Educació en el lleure, com a part de l'educació no formal, és una intervenció educativa en el temps lliure dels
infants i els joves fora de l'ensenyament reglat i de l'àmbit familiar.
Els centres d’esplai, els agrupaments escoltes i els casals de joves són les associacions juvenils on es porten a
terme les activitats d’educació en el lleure associatives durant tot l’any.
Les colònies, els campaments, els casals de vacances, les rutes, els camps de treball... són les activitats més
destacades d’educació en el lleure en període de vacances.
La seva funció educativa és la transmissió de valors individuals i col•lectius, tot contribuint a l’educació integral
dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps d'esbarjo.
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Documents
Decret 26/2016, activitats d'educació en el lleure en els quals participen menors de 18 anys. [1]

Enllaços
Secció "Cursos d´educació en el lleure" de Links Joves [2]

Mapa Jove
Secció "Xarxa PIE. Punts d'informació per a l'Emancipació" del Mapa Jove [3]
Secció "Xarxa de Punts infoJOVE de Barcelona" del Mapa Jove [4]
Secció "Equipament juvenil" del Mapa Jove [5]
Secció "Casal de Joves" del Mapa Jove [6]
Secció "Altres Punts d'Informació Juvenil" del Mapa Jove [7]
Secció "Orientació Acadèmica per a Joves" del Mapa Jove [8]
Etiquetes: educació en el lleure [9]
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Links:
[1] https://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/Decret%20267_2016%2C%20de%205%20de%2
0juliol%2C%20de%20les%20activitats%20d%27educaci%C3%B3%20en%20el%20lleure.pdf
[2] https://www.barcelonesjove.net/links/2226/Cursos d´educació en el lleure
[3] https://www.barcelonesjove.net/mapajove/2725/Xarxa PIE. Punts d'informació per a l'Emancipació
[4] https://www.barcelonesjove.net/mapajove/2724/Xarxa de Punts infoJOVE de Barcelona
[5] https://www.barcelonesjove.net/mapajove/2721/Equipament juvenil
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https://www.barcelonesjove.net/mapajove/2720/Casal de Joves
https://www.barcelonesjove.net/mapajove/2719/Altres Punts d'Informació Juvenil
https://www.barcelonesjove.net/mapajove/2749/Orientació Acadèmica per a Joves
https://www.barcelonesjove.net/tags/educació en el lleure
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