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SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS           
PÀGINA 1 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

El dia 1 d’octubre ha entrat en vigor 

la nova normativa d’educació en el 

lleure: l’Ordre BSF/196/2013, del 2 
d’agost. Aquesta Ordre respon a la 

necessitat d’actualitzar aquests 

cursos d’una banda (ja que l’anterior 

normativa data de l’any 1985), i de 

l’altra adaptar-los als models de 

formació per competències que ara 

se segueixen a tot Europa. D’aquesta 

manera poden tenir una validesa en 

un àmbit geogràfic més extens. 

Nivells formatius i equivalències: 

Es mantenen els nivells formatius de 

Monitor i Director en el lleure però 

s’equiparen amb certif icats i 

qualificacions professionals. 

a) Monitor/a d’activitats d’educació en 

el lleure infantil i juvenil. 

La formació prepara l’alumnat per tal 

d’intervenir de manera educativa en 

activitats de lleure infantil i juvenil, i el 

capacita per organitzar, dinamitzar i 

avaluar activitats de lleure infantil i juvenil 

en el marc de la programació general 

d'una organització, aplicant les tècniques 

específiques d'animació grupal, incidint 

explícitament en l'educació en valors i 

atenent les mesures bàsiques de 

seguretat i prevenció de riscos. 

Aquest curs s’equipara a la 

certificació i a la qualificació 

professional Dinamització d’activitats 

de lleure educatiu infantil i juvenil. 

b) Director/a d’activitats d’educació 

en el lleure infantil i juvenil. 

La formació prepara l’alumnat  per tal de 

desenvolupar tasques de coordinació 

d’equips en activitats de lleure infantil i 

juvenil, i el capacita per planificar, 

organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar 

projectes de lleure educatiu dirigits a la 

infància i la joventut en tots els seus 

aspectes, i a representar-los internament i 

externament assumint la creació, el 

control i la dinamització dels equips de 

monitors. 

Aquest curs equival a la certificació i 

a la qualificació professional Direcció 

i coordinació d’activitats de lleure 

educatiu infantil i juvenil. 

Hores totals dels cursos:  

Amb la nova normativa, s’augmenta 

el nombre d’hores: el curs de 

monitors passa de 275 a 310h (150h 

de teoria i 160 hores de pràctiques) i 

el curs de directors de 370 a 410h 

(290 teòriques i 120 de pràctiques). 

Un 33% de la formació es pot 

realitzar on line, concretament 

aquella que és més teòrica. 

Terminis per aconseguir els títols: 

Els monitors tindran 3 anys per 

començar i acabar la formació, 

mentre que per al curs de director 

aquest període de temps s’amplia 

dos anys més (5 anys). 

Continguts i criteris d’avaluació:  

Els marca la Direcció General de 

Joventut i s’actualitzen segons les 

necessitats de la societat actual. 

S ’ i n t r o d u e i x e n  t e m e s  c o m 

l’aprenentatge servei, la planificació 

per competències, l’avaluació per 

competències, la competència 

digital...  

Fins ara els cursos s’avaluaven en 

funció de tres criteris principals: 

assistència a les classes, idoneïtat de 

la persona candidata i assimilació 

dels continguts. Ara s’afegeix 

l’avaluació modular, el que implica 

després de finalitzar cada mòdul 

avaluar si l’alumnat a assumit els 

conceptes i si està adquirint les 

competències correctament. 

Convalidació de part del curs per a 
algunes titulacions universitàries: 

Aquelles persones que acreditin una 

titulació de grau, diplomatura o 

llicenciatura en educació infantil,  

educació primària, educació social, 

mestre d’educació infantil, mestre 

d’educació primària, pedagogia i /o 

psicologia podran sol·licitar a l’escola 

on s’inscriguin per fer el curs, la  

convalidació d’una part dels mòduls 

formatius de monitor/a i director/a 

d’activitats d’educació en el lleure 

infantil i juvenil. 

Escoles de Formació: 

La Direcció General de Joventut té 

autoritzades 30 escoles d’educació 

en el lleure i s’han d’adaptar als nous 

c o n t i n g u t s  i  a  l e s  n o v e s 

metodologies. Per aquest motiu 

aquests centres han de lliurar el seu 

nou projecte perquè la Direcció 

General de Joventut en faci el 

seguiment i control durant el 2013.  

Per a més informació, llegir l’Ordre 

q u e  l a  p o d e u  t r o b a r  a :                  

www.gencat.cat/joventut ● 

PRINCIPALS CANVIS EN LA NORMATIVA QUE REGULA LA PRINCIPALS CANVIS EN LA NORMATIVA QUE REGULA LA 

FORMACIÓ EN EL  LLEUREFORMACIÓ EN EL  LLEURE  

IMPORTANT: els antics alumnes de 

cursos de formació en el lleure que 

encara no han obtingut el títol, tenen 

de termini per acabar de tramitar-lo 

fins al 30 de juny de 2015!!! 

Els carnets i diplomes obtinguts en 

data anterior a l’entrada en vigor 

d’aquesta Ordre (1 d’octubre) 

s’equiparen de manera automàtica 

amb les titulacions regulades en 

aquesta Ordre. 
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La musicoteràpia és una disciplina que utilitza la música 

per a aconseguir objectius terapèutics. Es defineix com 

l’aplicació científica del so, la música i el moviment amb 

finalitat psicoterapèutica. Els beneficis per a les perso-

nes que es sotmeten a sessions de musicoteràpia són 

notables ja que facilita la comunicació, promou 

l’expressió individual i afavoreix la integració social pro-

vocant canvis significatius en la salut, tant a nivell físic, 

emocional, cognitiu i social. 
 

La formació necessària és un Màster en Musicoteràpia 

que va dirigit a persones llicenciades, diplomades i 

Graus universitaris, especialment titulacions vinculades a 

Psicologia, Ciències de la Salut i Ciències de l’Educació. 

I també, a titulats superiors de Música de conservatoris, 

en qualsevol de les seves especialitats. 

 

Quant a les funcions del professional en musicoteràpia, 

podem destacar les següents: 

− Planifica sessions musicals per a individus i grups en 

base a les seves necessitats especials a través 

d’audicions receptives, anàlisi i comentaris de can-

çons, activitats expressives i creatives (dibuix, dansa, 

moviment, expressió corporal, etc). 

− Desenvolupa aspectes de benestar emocional, salut 

física, funcionament social, labilitat comunicatives i 

cognoscitives a través de la resposta musical. 

− Planifica el tractament, dur a terme l’avaluació contí-

nua i seguiment del cas clínic o educatiu juntament 

amb la resta de l’equip multidisciplinar. 
 

S’ha de tenir en compte que el musicoterapèuta ha de 
tenir formació musical, tant a nivell teòric com pràc-
tic (molts musicoterapèutes toquen diversos instruments 

o només en dominen un) però sobretot ha de tenir co-
neixements de psicologia. No es tracta d’un professio-

nal que ensenya música, es tracta d’un professional que 

la utilitza terapèuticament per a resoldre problemes com 

poden ser ansietat, estrès, pors, etc. o com a suport per-

sonal en infants i persones adultes. 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  

MUSICOTERAPÈUTA 
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PLA INSERJOVES 2013 

 

La Generalitat prioritza la formació 
amb contractació de joves i aturats 

sense prestacions  
 

El Govern de la Generalitat, a través del 

Departament d’Empresa i Ocupació, ha 

elaborat un pla de polítiques actives 

d’ocupació en què hi predominen els 

programes mixtos, de formació i contrac-

tació, donant prioritat a les persones en 

atur de llarga durada i els joves menors 

de 30 anys. 

Inserjoves 2013 tindrà uns 33.109 bene-

ficiaris potencials directes, dels quals un 

mínim de 3.607 podran accedir a un con-

tracte de treball a través dels programes 

‘Joves per l’Ocupació’ i ‘Fem Ocupació 

per a Joves’. A més, el Pla també inclou 

iniciatives únicament formatives: el 

‘Programa de Suport als Joves 

Universitaris’, el ‘Programa de Qualifica-

ció Professional Inicial’ i els programes 

d’intercanvis internacionals ‘Leonardo i 

Eurodissea’. 
 

Aquest pla mira de donar resposta al 

principi imposat per Europa, que implica 

que qualsevol persona entre 16 i 24 anys 

en situació d’atur hagi d’accedir a una 

oferta formativa, de pràctiques o laboral, 

en un període màxim de 4 mesos. 

Entre el programa Inserjoves i la reserva 

per a joves en la resta de programes, el 

Govern destinarà 50 milions d’euros a 

lluitar contra l’atur juvenil. 

 

Als ens locals encara no se’ns ha donat 

més informació sobre el Pla, però tan 

aviat en tinguem us la farem arribar per si 

en podeu ser possibles beneficiaris. 

 

Us pot ajudar visitar el web http://

www.govern.cat/pres_gov/AppJava/

govern/govern/consell-executiu/acords-

govern/notapremsa-218568.html ● 

A Catalunya aquest màster es pot cursar a llocs com 
per exemple: 

♦ UB,IL3 (Institut de Formació Continua): http://

www.il3.ub.edu/es 

♦ Universitat Pompeu Fabra: http://www.idec.upf.edu 

♦ ISEP (Institut Superior d’Estudis Psicològics): 

http://www.isep.es 
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Les tècniques de joventut del 

Consell Comarcal del Tarragonès 

reprenen les permanències a 

alguns dels municipis 

mancomunats de la comarca. 

Aquestes professionals es 

desplacen un dia a la setmana als 

municipis de La Secuita, El Catllar, 

La Pobla de Mafumet, Vilallonga 

del Camp, Perafort i La Riera de 

Gaià, per oferir un servei d’atenció 

al jove en matèria treball, formació, 

lleure... 

Un dels àmbits amb més demanda 

donada la situació actual és el de 

treball, donat que s’ofereix 

assessorament laboral i accés a les 

ofertes de feina vigents a la 

comarca i rodalies actualizades 

setmanalment. 

Aquesta atenció s’ofereix: 

Els dilluns 

A La Secuita en horari de 9:30 a 

12:30 al 1r pis de l’ajuntament.  

A La Pobla de Mafumet en horari 

de 16:30 a 19:30 al 3r pis del 

Centre Cultural. 

Al Catllar en horari de 16:30 a 

19:30 a la sala d’ordinadors del 

Centre Cultural. 

Els dimarts: 

A Perafort de 9:30 a 12:30 al 2n 

pis de l’ajuntament. 

Els dimecres: 

A La Riera de Gaià en horari de 

16:30 a 19:30h a la biblioteca 

municipal. 

A Vilallonga del Camp en horari 

de 16:30 a 19:30h al Punt Omnia 

ubicat al centre recreatiu del 

municipi. 

Durant la propera tardor també 

s’oferiran tallers com “Connectat 

per trobar feina”, “Protecció de 

dades a les xarxes socials” i 

“Habilitats socials per trobar feina”.  

Des del Servei de Treball de 

l’Oficina Jove Tarragonès, 

gestionat per la Generalitat de 

Catalunya, l’Ajuntament de 

Tarragona i el Consell Comarcal 

del Tarragonès, gràcies a un 

conveni de col·laboració, també 

s’ofereix assessorament i es poden 

consultar les ofertes de feina. 

L’horari d’atenció és de dimarts a 

divendres de 9 a 14h i els dimarts i 

dijous també de 16:30 a 19h. 

A més a més els dijous es fan 

tallers encaminats a ajudar en la 

recerca de feina: 

17 oct: “Què vull ser de gran”. 

24 oct: “Twitter per a la recerca de 

feina”. 

31 oct: “Treballar i viure a Europa”. 

28 nov: “Treballar per Nadal”. 

12 des: “Com crear la marca 

personal”. 

19 des: “No tinc l’ESO, què faig?”. 

Per a més informació i inscripcions 

al telèfon de l’OJ  977251873● 

ATENCIÓ A L’USUARI 

OFICINA JOVE TARRAGONÈS  

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT D’ÀMBIT COMARCAL  

EN TEMES DE SALUT, INFORMACIÓ JUVENIL, TREBALL...  

PLAÇA IMPERIAL TÀRRACO, NÚM.1,  TARRAGONA 

www.oficinajove.cat/tarragones TEL. 977251873 

       ATENCIÓ ALS MUNICIPIS DEL TARRAGONÈS 

      SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

joventut@tarragones.org  (polítiques de joventut) 

  www.tarragones.cat 

 

RECURSOS LABORALS:  

ALS PUNTS JOVES MANCOMUNATS I A L’OJ TARRAGONÈS  
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