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ANY ACADÈMIC: 1999/2000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectius: 
 
1.- Reflectir una visió global de l'acció educativa en el temps lliure de les persones. 
2.- Observar les possibilitats educatives que ofereix la planificació d'una acció comunitària emmarcada en 
un grup social. 
3.- Dissenyar estratègies per a diferents grups o col·lectius de persones : infants, joves, adults i vells. 
4.- Valorar el grau d'integració social que comporta una acció educativa programada en el temps lliure de 
les persones. 
 
Primera part: Teòrica 
 
A) Bloc introductori 
   1.-Conceptes bàsics :l'oci, temps lliure, lleure, esplai. 
   2.-Educar:factors que eduquen. 
B) Bloc l'esplai 
   1.-Pedagogia de l’esplai 

a) educació i esplai 
b) Plantejament educatiu a l'esplai 

   2.-El monitor d'esplai 
   3.-El Director d'esplai 
   4.-La formació del monitor i del director d'esplai 

a) Metodologia i centres d'interès 
b) Normativa de la Generalitat 

   5.-Camps d'intervenció: infants, joves, adults, vells. 
   6.-Institucions:centre d’esplai, colònies, campaments, centres oberts, centres educatius. 
C) Bloc Animació sociocultural 
   1.-La cultura: democratització cultural - democràcia cultural. 
   2.-L’animació sociocultural :concepte i objectius. 
   3.-Metodologia de l'animació sociocultural. 
   4.-L’animador sociocultural: perfil i funcions. 
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   5.-La formació de l'animador sociocultural. 
   6.-Dimensió educativa de l'animació sociocultural 
   7.-Dimensió social de l'animació sociocultural: la societat civil. 
   8.-El grup com acció per l' animació sociocultural. 
D) El joc. Tipologies  
E) El projecte d’Animació sociocultural 
 
Segona part : Pràctica 
 
Realització d'un treball d’anàlisi sobre una institució educativa en el temps lliure: Centre d’ esplai, Centre 
Obert, Centre educatiu, Col·lectius  de barris,...  
 
Elaboració de fitxes de jocs. 
 
Creació/recopilació de material per l’elaboració d’ una possible intervenció educativa en el temps lliure. 
 
Metodologia 
 
Participativa, Dinàmica, Activa i Reflexiva. 
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