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Cursos Marta Mata al Territori 

Esplac i l’Escola Lliure el Sol hem engegat el que anomenem Cursos Marta Mata al Territori.  

Què vol dir això?  

Es tracta de cursos de monitor/a de lleure (titulació oficial de la Direcció General de Joventut), però 

que estan integrats dins del pla de formació d’Esplac (programa Marta Mata) i, per tant, adaptats a la 

realitat associativa dels i les monis d’esplai. A més, són cursos que volen donar resposta a les 

necessitats formatives dels sectors geogràfics d’Esplac, evitant el centralisme en l’oferta formativa i 

aprofitant els recursos i agents de cada territori. 

Vosaltres mateixes podeu escollir les dates, horaris i lloc del curs. 

Per què hauria de fer un curs Marta Mata al Territori? 

 Per tenir més persones titulades a l’esplai. Això és una opció molt interessant si es té previst que 

pugi un grup gran de monitores no titulades. 

 Per cohesionar el sector. Coneixeràs monis dels esplais més propers al teu, descobrint possibles 

sinergies i compartint el dia a dia del curs. 

 Per rebre formació de qualitat i amb mirada associativa. Perquè fer un curs quan ja ets moni i/o 

membre d’un esplai, ha de ser una experiència diferent. 

 Per apropar el programa Marta Mata al territori. L’Escola Lliure el Sol i Esplac volem que la 

formació que oferim arribi a tothom amb igualtat d’oportunitats. 

Si en volem un, com ho hem de fer? 

1. Contacteu amb la vostra CPS i feu-li la demanda. 

2. Feu un sondeig de quantes persones podrien assistir al curs. 

3. Decidiu en quines dates i horaris us aniria bé fer-lo. Compteu que pel curs de monitores heu de 

fer 100 hores de formació presencial i 25 hores en línia. 

◦ Normalment ocupa 2 setmanes senceres en format intensiu, però també es pot fer repartit en 

diversos caps de setmana o només matins/tardes. Com vosaltres preferiu! 
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