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PLA DE TREBALL. Curs Monitor/a activitats en el Lleure infantil i juvenil 

Codi curs: M235 
 

 
Aquest és un pla de treball que Quiràlia recomana per fragmentar de forma progressiva i gradual el 
treball a fer, i facilitar el vostre aprenentatge i organització. 
 
Aspectes bàsics a tenir en compte: 
 

- El curs té una durada de 5 setmanes, amb una càrrega total de 125 hores de treball. 

- El curs s’estructura en 3 mòduls formatius. 

- Cada mòdul formatiu està dividit en diferents blocs i sessions de treball temàtics. Cada 

sessió proposa diversos exercicis, que s’han de retornar, degudament desenvolupats, dintre 

del termini establert per cada mòdul. 

 
Dia 1: Correu de benvinguda i guia de l’alumnat.  
 
Per iniciar el curs, serà imprescindible accedir al Portal de Formació i editar-vos el perfil. Trobareu 
les indicacions necessàries al document adjunt “Funcionament plataforma”. Un cop fet això, tindreu 
accés al Campus de formació, on trobareu els mòduls formatius, amb els corresponents exercicis i la 
documentació i eines necessàries per a desenvolupar-los 
           
Cal desenvolupar tots els exercicis corresponents a cada mòdul, en l’ordre establert al campus de 
formació. El treball s’ha de fer de forma individual.  
Cada mòdul té un data d’inici i final, la proposta de treball per a cada mòdul s’ha de realitzar, 
doncs dintre d’aquest termini. 
 
 
En un màxim de 3 dies després de l’entrega dels exercicis, en podreu consultar el resultat, al 
campus. En el cas que l’exercici necessiti correccions, ho trobareu especificat quan consulteu els 
resultats. És responsabilitat de l’alumne consultar i controlar aquests resultats. 
 
ATENCIÓ: Al llarg del curs, hi ha una sèrie de connexions amb Zoom, en dia i horari concrets, i 
especificats al punt posterior d’aquest document.  Aquestes connexions seran grupals, amb tot 
l’alumnat que està realitzant el curs en el moment de la connexió i un formador/a de l’Escola. Les 
connexions formen part del pla formatiu, i, per tant, són obligatòries, ja que s’hi podran realitzar 
dinàmiques i treballs grupals, i també orientació pedagògica i resolució de dubtes. 
  
 
CRONOLOGIA I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL 
 
1r.PERÍODE: DEL 3 AL 12 D’AGOST 
 
Continguts:  
Mòdul formatiu M1: Activitats d’educació de lleure infantil i juvenil.  
Codi: MF1866_2 
 
Càrrega de treball: 50 hores 
Recomanació de l’escola: Distribuir la càrrega de treball en 5 hores diàries, de dilluns a 
divendres. 
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Connexions ZOOM  (codi contrassenya = M235) 
 
Bloc Pedagogia 
Dia: 7/08/2020 Hora:  10 a 11.30                        
Enllaç: https://zoom.us/j/98658122551?pwd=Z1NOV3Y3dkpSWHArZ0VBbVk2clA5dz09 
 
 
Bloc Monitoratge 
Dia: 11/08/2020   Hora: 16 a 18 h.                           
Enllaç: https://zoom.us/j/95398736006?pwd=TTR6UllmVTZpb05Mc2tnYXpwMUVLUT09 
 
 
2n PERÍODE: DEL 13 AL 18 D’AGOST 
 
Continguts:  
Mòdul formatiu M2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil 
Codi: MF1867_2 
 
Càrrega de treball: 25 hores 
Recomanació de l’escola: Distribuir la càrrega de treball en 5 hores diàries, de dilluns a 
divendres. 
 

Connexions ZOOM.(codi contrassenya = M235) 

 

Tutoria final M2 

Dia:  17/08/2020    Hora:   10 a 12 h                       

Enllaç: https://zoom.us/j/99290420078?pwd=bFl5Z2pSRVRPbE9VNmVTdnNvcUVlUT09 

 

 
 
3r PERÍODE: DEL 19 AL 28 D’AGOST 
 
Continguts:  
Mòdul formatiu M3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure 
Codi: MF1868_2 
 
Càrrega de treball: 50 hores 
Recomanació de l’escola: Distribuir la càrrega de treball en 5 hores diàries, de dilluns a 
divendres. 
 
 

 
Connexions ZOOM (codi contrassenya = M235) 
 
Sessió El Joc com a eina educativa 
Dia:   25/08/2020   Hora:    10 a 13.30 h                       
Enllaç: https://zoom.us/j/91251278090?pwd=MlFyRS9hQ2ttdUdRL05LV254bnJxdz09 
 
 
Sessió Joc II 
Dia: 26/08/2020  Hora: 10 a 13.30 
Enllaç: https://zoom.us/j/92705842842?pwd=Q044ay9UVG11WURGMUVoLzROaG56Zz09 
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Sessió Expressió oral i corporal 
Dia:27/08/2020      Hora: 16 a 19.30                          
Enllaç: https://zoom.us/j/98590450071?pwd=OTZxMWZ4ekVpQUtLNERrQ3o0ODdSdz09 
 
 
Sessió Expressió Plàstica 
Dia: 28/08/2020     Hora:  10.30 a 11.30                         
Enllaç: https://zoom.us/j/96134675776?pwd=Y2EzSmUzeVVDdU9iTFdKR0o2RUVBQT09 
 
 
 
 
TUTORIA  FINAL M3 I AVALUACIÓ  FINAL: 
Dia:28/08/2020      Hora:   16 A 18 h.                        
Enllaç: https://zoom.us/j/98020182950?pwd=WERVK1YzZkQ0MmdUMU9GRVFibCtIZz09 
 
 
 
Per poder superar l’etapa lectiva del curs, l’alumne haurà de tenir tots els treballs qualificats com 
Apte. Hi haurà un termini de 7 dies per poder descarregar tots aquells documents i arxius que es 
vulguin, a més de poder consultar dubtes al tutor/a i/o enviar les últimes correccions . També es 
podrà concedir una moratòria de 15 dies més, per aquells alumnes que necessitin, de forma 
justificada i excepcional, més temps per acabar d’enviar les últimes correccions 
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