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Terrassa, 19 d’octubre de 2018

Primera jornada formativa de lleure adreçada a les
entitats del sector
El treball educatiu en valors que realitzen les entitats de lleure de la ciutat
beneficia cada any a més de 1.000 infants i joves de Terrassa
L’Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Joventut i Lleure infantil, aposta des
de fa anys per posar a l’abast de totes les persones que formen part de les entitats
d’educació en el lleure de la ciutat, una formació específica i continuada per tal que
puguin desenvolupar activitats de lleure de qualitat amb els seus infants i joves. En
aquesta amplia oferta, i amb la voluntat d’oferir més espais i noves temàtiques per a
la formació continua dels membres de les entitats d’educació en el lleure de
Terrassa, s’ha organitzat per demà dissabte, 20 d’octubre al Centre Cívic President
Macià i en col·laboració amb l’Aula d’Esplai del Vallès, la 1a Jornada Formativa de
Lleure de Terrassa.
La jornada de demà començarà a les 9.30h amb la benvinguda a càrrec de Gracia
García, regidora de Polítiques de Gènere i LGTBIQ de l’Ajuntament de Terrassa.
Posteriorment, tindrà lloc la ponència “El trànsit en la infància i l’adolescència”, a
càrrec d’Eiden Marín, màster universitari en Estudis de Gènere, Ciutadania i Dones,
expert en processos de trànsit infantil i juvenil i agent de salut de Trànsit, servei
d’atenció a la salut de les persones trans. Després de la ponència, les més de 60
persones que ja estan inscrites a la jornada, realitzaran un dels quatre tallers
proposats:
-

Introducció de la perspectiva de gènere a les nostres entitats, a càrrec de
Noemí Gálvez
Feminismes, a càrrec d’Ariadna Jara
Interseccionalitat, a càrrec de Mari Villar
Tallers no mixtes, a càrrec d’Arnau Obiols i Berta Ferran

Un cop finalitzats els tallers, es realitzarà una posada en comú de tot el que s’hagi
treballat i es donarà per finalitzada la jornada. Podeu consultar el programa de la
Jornada a http://www.casabaumann.cat/index.php/lleure/746-1-jornada-de-lleure-aterrassa.
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Pla de formació
El treball educatiu en valors que realitzen les entitats de lleure de la ciutat beneficia
cada any a més de 1.000 infants i joves de Terrassa. A les entitats de lleure, els
monitors i monitores que acompanyen els infants i joves en el seu desenvolupament
com a persones i els ofereixen un espai de participació i de creixement col·lectiu,
se’ls hi ofereixen anualment, en col·laboració amb les escoles de formació en el
lleure, el Pla de Formació en el Lleure.
Aquest Pla de Formació consisteix en un mínim de 3 cursos de monitors/ores, per
facilitar la formació dels nous monitors i monitores i per tant, el relleu dins les
entitats; Un curs de directors/ores bianual, per garantir la capacitació i titulació de les
persones que dins les entitats desenvolupen o volen desenvolupar el càrrec de
responsable; Una Diada de Tècniques, per oferir recursos i eines especialitzades als
equips de les entitats i millorar la seva tasca a l’esplai o al cau; Taller monogràfic
sobre algun tema d’interès per les entitats, com per exemple, el que es va realitzar el
passat dissabte 22 de setembre titulat “Taller d’estratègies bàsiques per a la
participació d’infants i joves amb autisme en les activitats de lleure educatiu”.
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