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Acció Formativa del Molí de Baix de l'Ajuntament de Sant Lluís
El Molí de Baix, Servei d’Educació no Formal de Joventut, Infància i Família de
l’Ajuntament de Sant Lluís, a través de l’acció formativa ofereix formació
complementària a monitors/es i directors/es de temps lliure, professionals de l’àmbit
educatiu i social que treballen en l’àmbit de la infància i adolescència, amb l’interès que
representi una millora dels currículums i una aportació en el coneixement de noves
dinàmiques i pautes d’intervenció i actuació que facilitin la tasca de monitor/educador i
agents socials i, sobretot, posar a l’abast material, eines i bones pràctiques per afavorir la
tasca educativa formal i no formal.
Per poder aconseguir aquests objectius de millora en la nostra tasca educativa,
comptarem amb professionals de llarga trajectòria provinents de diferents organismes, la
majoria de fora de l'illa, i que ens permetran conèixer noves eines, dinàmiques i
metodologies.

Acció Formativa
MOLÍ DE BAIX
Servei de Joventut, Infància i Família
AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS

El Centre d'Estudis de l'Esplai
El Centre d'Estudis de l'Esplai és una entitat sense afany de lucre que ofereix els seus
serveis a la societat en l'àmbit de la formació no formal i del temps lliure. Cal destacar
principalment la tasca duta com a escola de formació.
Fou fundat l'any 1979 per un grup de persones amb experiència dins el món de
l'escoltisme, els campaments, colònies i clubs d'infants i joves, amb la finalitat d'omplir el
buit existent en la formació i la capacitació d'educadors en el temps lliure.
El Centre d’Estudis de l’Esplai (CEE) va esser reconegut per la Direcció General de la
Joventut del Govern Estatal amb data de dos de d'agost de 1.982 i registrada amb el
número 30 a l'apartat d'Escoles d'Esplai. Quan es produí el traspàs de competències en
matèria de joventut a la nostra Comunitat l'any 1985, va esser inscrita amb el número 2 al
Registre d'Escoles de Formació d'Educadors en el Lleure de la Direcció General de
Joventut del Govern Balear.
Com a servei està obert a totes les persones interessades pel món del temps lliure i que
respectin el seu estil educatiu.
Les finalitats primordials de l’entitat són la formació i la dinamització infantil i juvenil en
l'esplai, dintre d'una visió integradora de la persona des de la vessant laica i en un marc
de llibertat.

Destinataris i durada
A qui va adreçat?
A monitors/res, directors/es i treballadors/es del sector educatiu de l’àmbit no formal
interessats/des en conèixer i treballar l’adaptació de recursos educatiu dins el món del
temps lliure adaptats per a infants i joves amb necessitats educatives específiques de
base social, física, psíquica, sensorial, etc.
Durada
16 hores en 1 cap de setmana
Calendari i Horari
 Divendres 17 de novembre de 16 a 20 hores
 Dissabte 18 de novembre de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores
 Diumenge 19 de novembre de 10 a 14 hores

Objectius
 Formar unes actituds i aptituds bàsiques per poder treballar amb infants i joves amb

necessitats educatives específiques de base social, física, psíquica, sensorial, etc.
 Formar als i les participants en la comprensió global de la realitat del lleure en totes les
seves dimensions; d'acció socioeducativa, d'acció sociocultural en els camps infantil i
juvenil i de desenvolupament de projectes originals.
 Dotar als i les participants d'elements de comprensió del tema pedagògic que sosté el
projecte d'intervenció en el lleure en general i en el model socioeducatiu en particular.
 Desenvolupar l'interès pels processos de treball grupal com una forma concreta de
transformació interpersonal en el marc del lleure infantil i juvenil.

Continguts
El curs està estructurat en dos àmbits:
Àmbit d’eines psicopedagògiques
1. Integració social (4h)
a) Inadaptació social / Adaptació / Inclusió.
b) Imatge social dels i les menors.
c) La prevenció.
d) Integració a l’espai.
e) Observació; detecció de factors de risc i protecció
2. Interculturalitat (4h)
a) Conceptes bàsics: cultura, diversitat, multiculturalisme,
interculturalitat, migracions, identitats.
b) Aprendre a desaprendre. Els prejudicis.
c) L’enfocament intercultural en l’educació del lleure. Característiques.
d) Disseny d’activitats de lleure des d’un enfocament intercultural.
Recursos.
3. Inclusió i necessitats educatives (4h)
a) NESE (Necessitats específiques de suport educatiu)
b) Procés d’acceptació de les famílies
c) Dificultat motriu
d) Dificultat intel∙lectual
e) Dificultat visual
f) Dificultat auditiva
Adaptació de l’àmbit de recursos del lleure
Animació (4h)
a) Adaptació dels elements d’animació
b) Adaptació de jocs (jocs de sala, jocs de pati, ...)

Cronologia
La cronologia del curs que es proposa és la següent:
Divendres 17 de març:
 Benvinguda i presentació (0:30h).
 Part teòrica Integració Social (1:30h)
 Part pràctica Integració Social (2h)
Dissabte 18 de març:
 Introducció pràctica a la interculturalitat (0:30h)
 Part teòrica Interculturalitat (1:30h)
 Part pràctica Interculturalitat (2h)
Descans
 Introducció a la inclusió i necessitats educatives ( 0:30h)
 Part teòrica Inclusió i necessitats educatives (1:30h)
 Adaptacions i intervencions Inclusió i necessitats educatives (2h)
Diumenge 19 de març
 Recursos didàctics introducció teòrica (0:30h)
 Part pràctica adaptació de jocs i recursos a diferents casos (3h)
 Avaluació i tancament (0:30h)

Metodologia
En general, les diferents metodologies que s’utilitzen procuren basar-se en l’activitat dels i
les alumnes, en la feina en equip, en l’acció i posterior reflexió, en aprendre mitjançant el
propi els coneixements previs, el descobriment i l’experimentació de la teoria.
Algunes tècniques utilitzades:
 Dinàmiques en petit i gran grup.
 Pluja d’idees.
 Realització de casos pràctics.
 Exposició de continguts
 Debat i discussió.

Professorat
Maria del Mar Tugores, diplomada en magisteri i directora de lleure.
Carme Oreja Roig, diplomada en magisteri i directora de lleure.

Preu
El preu del curs és de 50 € (una part està subvencionada per la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Sant Lluís)
Places
Es disposa de 25 places.
La plaça serà formalitzada, una vegada presentat el full d’inscripció i còpia de l’ingrés al
c/c de Joventut 2100 0772 12 0200081728. (Concepte Jocs i Dinàmiques). Abans de dia 8
de novembre de 2017 i al Molí de Baix.

molidebaix@ajsantlluis.org
C/Lannion 136 – Sant Lluís
971 151061 – 150554

FULL D’INSCRIPCIÓ
Nom: ................................................................................................................................
Adreça: .................................................................... Població: ......................................
DNI: ................................................
Correu electrònic: .......................................................................................
Telèfon de contacte: ........................................
Perfil: ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Interès en el curs:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Sant Lluís, ......... de ............................. de 2017
(signatura)

Acció Formativa
MOLÍ DE BAIX
Departament de Joventut
AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS

