
 

INSCRIPCIÓ I ACREDITACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 

Institut Municipal d’Educació (c/Ramón i Cajal, 70; Tarragona) 

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE  
Fotocòpia DNI-NIE / Tarja atur / Garantia Juvenil / Fotocòpia titulació 
(depenent del curs que es vulgui realitzar) 
 
Per demanar INFORMACIÓ o APUNTAR-SE: 
 

 Trucar al telèfon    977 248 409 

 Enviar correu a: rferre@tarragona.cat   
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Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil 

Durada: 210 hores teòriques  - 160 hores pràctiques – 40 hores orientació /tutories                                                                                     

Ubicació: Institut Vidal i Barraquer / Espai Kesse 

Horari: 1 curs matí i 1 curs tarda 

 

Formació per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure adreçades a la infància i la 

joventut, aplicant tècniques específiques d'animació grupal, incidint en l'educació de valors i atenent 

les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.                                  

Certificat de professionalitat NIVELL 2 - INSCRIPCIONS TANCADES 

 

Monitor/a de menjador escolar 

Durada: 74 hores teòriques – 20 hores pràctiques – 40 hores orientació/tutories   

Horari: 2 cursos matí i 1 curs tarda 

 

Curs per desenvolupar les funcions del monitor/a que treballa en les escoles donant suport a les 

funcions educatives en l'espai de menjador i d'oci. Les funcions varien segons el centre educatiu i 

l'edat del  col·lectiu que atengui, sobretot en l’educació en hàbits alimentaris, el manteniment del 

menjador i la dinamització dels espais d'oci. 

Sense requisits d’estudis mínims 

 

Informador/a  juvenil 
 

Durada: 420 hores teòriques  - 120 hores pràctiques – 40 hores orientació /tutories 

Ubicació: Institut Vidal i Barraquer 

Horari: 1 curs tarda 

 

Formació per organitzar i gestionar serveis d'informació per a joves desenvolupant  accions 

d'orientació    i  dinamització de   la   informació,   assessorament,   difusió  del  treball  i de 

coordinació per aprendre a treballar en: Centres coordinadors de serveis d'informació juvenil (SIJ), 

serveis universitaris d'informació i orientació i també en centres de menors o penitenciaris, etc.  

Certificat de professionalitat NIVELL 3: estudis mínims grau mig, batxillerat i similars 

 

 

Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en 

centres educatius 

  
Durada: 530 hores teòriques  - 80 hores pràctiques – 40 hores orientació /tutories 

Ubicació: Institut Vidal i Barraquer 

Horari: 1 curs tarda  

Curs aprendre a acompanyar alumnes (ACNEE) en desplaçaments, en la realització de programes 

d'autonomia personal i higiene, d'ensenyament-aprenentatge, durant el període escolar.  Amb la 

titulació les ocupacions i llocs de treball poden ser com Auxiliar Tècnic /a,  Educatiu / a, 

Especialista de Suport Educatiu i Educador / a d'Educació Especial.  

 

Certificat de professionalitat NIVELL 3: estudis mínims grau mig, batxillerat i similars 

 

 

Direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil 

 
Durada: 470 hores teòriques  - 120 hores pràctiques – 40 hores orientació /tutories  

Horari: 1 curs matí 

Formació per planificar, organitzar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la 

infància i la joventut en tots els seus aspectes, representant-los internament i externa, i assumint la 

creació, el control i la dinamització de l'equip de monitors. Desenvolupa la seva activitat 

professional en l'àmbit públic i privat.  

 

Certificat de professionalitat NIVELL 3 estudis mínims grau mig, batxillerat i similars 

 

Animador/a Socio-Esportiu 
 

Durada: 104 hores teòriques – 30 hores pràctiques – 16 hores orientació/tutories   

Horari: 1 curs matí i 1 curs tarda 

 
 

Formació per planificar, preparar, ensenyar i supervisar activitats fisicoesportives recreatives 

individuals i d'equip, i activitats de condicionament físic bàsic, pel desenvolupament dels alumnes, 

sense estar directament a càrrec dels menors,  mitjançant l'activitat amb l'ús de la metodologia 

d'animació adequada per a cada activitat, espai i col·lectiu, especialment amb infants en temps de 

lleure. 

 

Sense requisits d’estudis mínims 

 


