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LLEURE PER A TOTHOM és ... 
 

- Una proposta educativa, en l’àmbit de l’educació en el lleure, adreçada a tota la 

ciutadania, basada en la concepció d’una educació al llarg de tota la vida com a 

forma de creixement personal i comunitari, i que s’anirà desplegant de manera 

progressiva 

 

- Un projecte compartit per l’Ajuntament de Banyoles, les entitats educatives 
que s’hi comprometen i la ciutadania 

 
- Una proposta organitzativa de qualitat que defineix una marca de lleure 

municipal amb un conjunt de valors educatius i cívics 

 

- Un projecte viu que promourà l’aprofundiment en aquests principis i el creixement 

d’aquest projecte 

  
  

PROPOSTA PEDAGÒGICA DE LLEURE PER A TOTHOM: 
  

1. Lleure per a Tothom promourà la formació en valors cívics i educatius que 

afavoreixen el creixement personal i comunitari, i la convivència 

 

2. Lleure per a Tothom tindrà en compte la diversitat de les persones en totes 

les seves dimensions i procurarà acollir i impulsar iniciatives i activitats que la 

contemplin des d’una perspectiva integradora i cohesionadora 

 

3. Lleure per a Tothom fomentarà la igualtat d’oportunitats per a tothom 

 

4. Lleure per a Tothom crearà mecanismes i estratègies per fomentar 
l’autonomia, la responsabilitat i la participació activa, democràtica i la 

corresponsabilitat de totes les persones dins les activitats proposades 

 

5. Lleure per a Tothom impulsarà metodologies que fomentin l’aprenentatge, 
el gaudi i la creativitat amb els participants com a protagonistes actius 

 

6. Lleure per a Tothom vetllarà pel bon ambient de l’activitat i per la seva 
qualitat, amb l’objectiu que les persones s’ho passin bé i gaudeixin d’una bona 

estança 

 

7. Lleure per a Tothom incorporarà mecanismes que afavoreixin la millora i la 
innovació en els diferents àmbits del projecte 

 

8. Lleure per a Tothom promourà els valors de la ciutat educadora en tota les 

seves dimensions, espais, agents i recursos, des de la proximitat i el treball en xarxa 



 

Lleure per a Tothom  
Ajuntament de Banyoles 

3

CARACTERÍSTIQUES ORGANITZATIVES DE LLEURE PER A 
TOTHOM: 
  
 

 

1. Projecte de les activitats de lleure: 
 

Totes les activitats que formen part de Lleure per a tothom estaran descrites en un projecte 

de l’entitat on hi constarà: descripció de l’activitat, objectius, destinataris, acreditació de 
professionals, proposta organitzativa bàsica, calendari d’execució, proposta de pressupost i 
preus, avaluació. Aquest projecte s’haurà presentat a l’Ajuntament abans de l’inici de 

l’activitat. 

  
 

2. Personal que dinamitzarà les activitats de lleure: 
 

a) El personal estarà titulat i format específicament per a l’àmbit d’intervenció, d’acord amb 
la normativa del lleure vigent i segons la següent taula:  
 

 ÀMBIT DE LLEURE 
Segons el decret 137/2003 

ÀMBIT ESPORTIU 

EDAT CATEGORIA  TILULACIÓ  CATEGORIA  TITULACIÓ 
A partir de 3r ESO Premonitor . Premonitor de lleure 

. Premonitor en practiques 

Dinamitzador 

voluntari 

Curs d’Iniciació a Tècnic d’Esport (CIATE) 

16 a 18 anys  Premonitor . Premonitor de lleure 
. Premonitor en practiques 

Premonitor Curs d’Iniciació a Tècnic d’Esport (CIATE) 

Major de 18 anys  Monitor  . Monitor de lleure 

. Monitor en pràctiques 

. Tècnic superior en Animació 

Sociocultural + formació 

teorico pràctica (acreditada) 

Monitor  .*Tècnic en conducció d’activitats 

físiques en el medi natural  

.*Tècnic esportiu de grau mitjà 

 

Major de 18 anys  Director . Director de lleure  

. Director en pràctiques 

. Tècnic superior en Animació 

Sociocultural i Turística 

Coordinador  .*Tècnic superior en animació d’activitats 

físiques i esportives  

. Tècnic superior en educació infantil  

. Mestre 

.*Tècnic esportiu de grau superior  

.*Graduat en ciències de l’activitat física 

i l’esport  

*Requereix inscripció al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya o estar col·legiat. 

 

b) Es respectarà la relació d’un professional per a cada grup d’entre 10 i 15 participants. 

c) El personal estarà contractat, com a mínim, segons allò establert a la normativa del lleure 

vigent. 

d) La retribució del personal s’ajustarà, com a mínim, a allò establert a la normativa del 

lleure vigent. 
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3. Preus per afavorir l’accés a les activitats de Lleure per a tothom: 
 

Els preus de les activitats de Lleure per a tothom hauran rebut el vist-i-plau municipal, 

tenint en compte els preus del mercat, l’estudi de costos, viabilitat, etc. 

 

Es contemplaran quatre tipologies de preus: 

 

a) Preu general: preu/torn de l’activitat 

b) Preus especials per a aquelles famílies amb més d’un fill apuntats, famílies 

monoparentals, famílies nombroses 

c) Preu bonificat per a aquelles famílies que compleixen els requisits de renda 

que els permeten accedir a un % de bonificació del preu; en cas que una 

família accedeixi a aquest preu, no se li aplicaran els preus especials 

d) Preus socials per aquelles famílies que segueixen un pla de treball amb 

Serveis Socials; en cas que una família accedeixi a aquest preu, no se li 

aplicaran ni els preus especials ni les bonificacions 

 

 

 

(Això és un extracte del document marc) 
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