
 
    

 
 DIADA DE TÈCNIQUES PER A 
EDUCADORS I PROFESSIONALS 
DEL  LLEURE  
Dissabte 17 d’octubre de 2009  
de 9,30 a 14,30h  

 
Presentació 

 
El programa que us fem a mans 
persegueix l’objectiu d’incrementar els 
recursos de què disposeu com a agents 
educatius de proximitat per facilitar-vos 
una tasca d’intervenció educativa de 
qualitat. Els tallers que es proposen, 
malgrat la seva curta durada, estan 
pensats per ser aprofitats al màxim, 
donat el reduït nombre de participants per 
activitat. Des del Servei de Joventut 
només animar-vos a que hi participeu 
doncs la tasca que realitzeu així s’ho val.          
 
 

Destinataris  
 
Persones relacionades amb l’educació en 
el temps de lleure d’infants, adolescents i 
joves i altres agents socials que treballin 
en aquest àmbit.  
 
 

Programa 
 
9.30h Recepció dels participants, 
lliurament de documentació i esmorzar de 
benvinguda. 
9,45h. Inauguració de la diada a càrrec 
de la Sr. Miriam Rubio, regidora de 
joventut de l’Ajuntament de Montornès 
del Vallès 
10h. Inici del primer torn de tallers 
simultanis    
12h. Pausa - cafè   
12,10h. Inici del segon torn de tallers 
simultanis  
14,30h Cloenda de la diada.  
 

 
Els tallers 

 
Els tallers són simultanis i cal triar per 
ordre de preferència de l’1 al 4. 
L’organització farà els grups en funció de 
les peticions rebudes. 
 

La inscripció 
 
És gratuïta i s’ha de formalitzar abans del 
9 d’octubre al Punt Jove Montornès - CJ 
Satèl�lit (C. De la Llibertat, 10):  
De dilluns a divendres de 15,30 a 20,30h i 
dijous de 10 a 12h  
Tel. 935723939 
puntjove@montornes.cat  
 
Les places són limitades a 40 persones 
(10 per taller).  
 
Descripció del tallers  

 
� Com treballar amb els contes 

Taller per començar a explicar contes. 
L’edat dels destinataris, els 
personatges, els paisatges, el 
desenllaç tot ben amanit per fer 
d’aquesta proposta una història molt 
real.   
A càrrec de Mercè Rubí, d’Un munt de 
contes.  

 
� Dinamització informàtica  

Què hi ha més enllà del messenger i el 
fotolog? Sabem que les noves 
tecnologies ens ofereixen molts 
recursos que poden ser útils i divertits 
per treballar amb infants i joves, però: 
sabem com treure’n el màxim profit?  
A càrrec d’Albert Lizárraga,artista i 
dissenyador gràfic.   
 

� Jocs i cançons per a totes les edats 
Taller per conèixer noves formes 
d’animació i expressió destinades a 
totes les edats. Quins criteris s’han de 
tenir en compte per escollir un recurs 
o un altre, quin paper té el monitor 
davant del grup, etc.  
A càrrec de l’Escola EDUCA 

  
 
� Emocions a través de la plàstica 

Sentiments, emocions i sensacions a 
través de l’expressió artística com a 
canal de comunicació per ajudar a 
incrementar la qualitat de vida dels 
participants. No cal tenir experiència 
artística prèvia donat que no es 
persegueix elaborar cap obra d’art 
sinó experimentar a través dels 
sentits.    
A càrrec d’Ermisenda Soy, artista. 

 

Amb el suport: 

 

Organitza: 

 
 


