
 

 

 

  

Es podrà pagar en còmodes plaços, en 

quan s’obri el termini de pagaments us 

explicarem com fer-ho. Si teniu més 

dubtes o algun cas concret podeu 

posar-vos en contacte a 

secretariat@casalsdejoves.org  

El podré pagar a 

“plaços”? 

La preinscripció s’obrirà, exclusivament 

per a persones casaleres, el dimarts 16 

de març. 

La data d’inscripció definitiva i 

pagament serà del 19 d’abril al 4 de 

maig! 

Quins són els 

terminis d’inscripció 

i pagament? 

Cal tenir en compte que el curs té un cost 

de 692€ per persona, dels quals, Casals de 

Joves subvenciona 442€ per tal que 

només hagueu d'assumir 250€. 

Si tot i així alguna persona no pot assumir, 

de cap de les maneres, aquest cost, pot 

posar-se en contacte a 

secretariat@casalsdejoves.org  

Si em pogués 

estalviar el cost 

seria fantàstic!  

mailto:secretariat@casalsdejoves.org
mailto:secretariat@casalsdejoves.org


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

No, aquesta via d'accés només es 

contempla amb estudis finalitzats. 

Puc fer el curs si estic 

cursant la carrera 

d’educació? 

No, caldrà que facis el curs pont, ja que només compten 

com a estudis convalidables estar en possessió d’una 

titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en 

educació infantil, en educació primària, en educació 

social, en mestre d’educació infantil, en mestre 

d’educació primària, en pedagogia o en psicologia, o 

bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil 

o d’integració social, o bé amb el màster de formació 

del professorat o el CAP o el Grau de Ciències de 

l’Activitat Física i l’Esport o amb el Màster en 

Psicopedagogia o amb la FP II de jardí d’Infància, o bé 

amb el títol de Tècnic Superior en Animació 

Sociocultural. 

Si estic graduat en sociologia, 

història o relacions 

cibernètiques, puc accedir 

directament al curs de dires? 

Si, està just pensat per a aquest tipus 

de situacions. En cas de no disposar 

estudis d’educació finalitzats ni del 

curs de monitores, l’alternativa de via 

d'accés és realitzar el curs pont. 

Es pot fer el CURS PONT 

sense tenir el curs de 

monis? Què és? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

El curs pont són un total d’entre 10 i 15 sessions d’un 

curs de monitores (7 dies de matí i tarda). Enguany es 

procurarà editar un curs propi, adaptat a la realitat 

dels casals de joves. El curs es realitzarà entre el 25 de 

juny i el 30 de juliol (dates concretes a determinar). 

Realitzant aquest curs pont, t’estalvia treure’t el curs de 

monitora, i per tant, t’estalvies, ⅓ de la formació de 

monitores, realitzar la memòria i realitzar les 120h 

pràctiques. Vamos, una ganguilla! 

Quan es farà el curs 

pont? Quina durada 

té? 

El curs de dires casalero té un límit de 23 

participants.  

En cas que durant les preinscripcions se 

superin el número de places, es farà una 

selecció per tal d’assegurar el criteri de 

màxima diversitat de casals beneficiats 

del curs. Aquest procés es realitzarà amb 

la màxima transparència possible.   

El curs de dires té límit 

de places? 

Aquí hi trobaràs tota la informació: 

http://espai.casaldejoves.org/2021/03/16

/curs-de-directores-casalero-2021/  

De què m’estàs parlant? 

Que és el curs de dires 

casalero? 

http://espai.casaldejoves.org/2021/03/16/curs-de-directores-casalero-2021/
http://espai.casaldejoves.org/2021/03/16/curs-de-directores-casalero-2021/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Per tal d’adquirir eines i recursos per millorar la 

qualitat de la tasca que es realitza al Casal de 

Joves, treballant habilitats i coneixements tant per a 

la seva direcció, planificació, organització, gestió i 

avaluació, així com per a la seva representació 

interna i externa. Alhora també pretén 

desenvolupar tasques de coordinació i 

dinamització de grups i equips en projectes d’àmbit 

educatiu i associactiu dirigits a joves.  

Paral·lelament aquest curs també obre la porta al 

món laboral en la direcció d’activitats de lleure 

infantil i juvenil. 

Perquè em serveix el 

títol de director en un 

casal de joves? 

S’ha treballat per adaptar tots els continguts 

del curs a les necessitats casaleres. A més, 

l’equip de formació serà 100% casalero, totes 

elles formen part de la borsa de formadores 

de Casals de Joves! 

Perquè dieu curs de 

dires CASALERO? 

El curs és d’assistència obligatòria. No es 

podrà avaluar a ningú que hagi faltat més 

de 16h. És imprescindible, que les causes de 

l’absència siguin completament justificades. 

Es valorarà cada cas amb l’equip de 

formació. 

I si no puc ser-hi tot el 

curs? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Què farem al curs? Què 

aprendrem? Quines 

assignatures farem? 

Les assignatures del curs de dires casalero seran les 

següents: 

Tutoria, Contextualització social, Ideari, Planificació 

estratègica, Organització, Gestió de recursos, Lideratge, 

Gestió de conflictes, Salut Emocional, Participació, 

Pedagogia, Pedagogia de la salut (salut alimentària, 

drogues...), Comunicació, Habilitats comunicatives, 

Adolescents, Relleu, Relacions exteriors, Polítiques de 

joventut, Gènere, Decreixement i sostenibilitat, 

Interculturalitat, Legislació, Gestió i recursos laborals, 

Gestió comunitària (Models de gestió d'equipaments 

públics), Presentació de Casals de Joves 

Per a dubtes econòmics: 

secretariat@casalsdejoves.org  

 

Per a dubtes amb inscripcions 

o aspectes més logístics: 

formacio@casalsdejoves.org  

 

mailto:secretariat@casalsdejoves.org
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