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Es creà a finals del 2006 amb la voluntat de
millorar qualitativament l’àmbit professional
del lleure educatiu i sociocultural. L’Acellec
és la patronal de referència del sector a tot el
territori català, i entre els seus objectius
destaquen l’interès per promoure la qualificació
dels treballadors, millorar les seves condicions
de treball i garantir el caràcter de servei
públic de la nostra activitat econòmica. La
missió de l’Escola Efa, per tant, és atendre les
necessitats formatives i de qualificació dels
professionals del lleure educatiu i
sociocultural, atents sempre a la demanda de
servei ciutadà i a la realitat econòmica i
social del país. Fem bandera de la qualitat i
del rigor professional i conjuguem la voluntat
de servei i atenció social amb la realitat del
mercat laboral.

L’Escola EFA és una iniciativa de
l'Associació Catalana d’Empreses del
Lleure, l’Educació i la Cultura,
l'Acellec.
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COMUNICACIÓ  
I MÀRQUETING

Trucs i eines per parlar davant de càmera [@]
Eines d’edició i tractament d’imatges enfocades a la promoció
de projectes socioculturals[@]
TIC, TAC i TEP. Tecnologies aplicades a projectes educatius i
socioculturals [@]
Instagram per al teu negoci [@]
Com parlar en públic [@]
Habilitats de comunicació [@]
Instagram per al teu negoci  de lleure i/o cultura[@]

GESTIÓ
ENTITATS

Recursos per a un teletreball efectiu [@]
Habilitats de comunicació [@]
Lideratge d'equips [@]
Neurolideratge [@]
Gamificació, aplicació a les organitzacions [@]
Com acompanyar processos de canvi en les persones [@]
Noves economies [@]

GÈNERE

Eines per una mirada interseccional pràctica en la intervenció
social [@]
Igualtat i no discriminació en l'entorn laboral [@]
Violència masclista: eines d'intervenció socioeducativa [@]
Agents d'igualtat [@]
Diversitat sexual [@]

GESTIÓ
CULTURAL

Informació i orientació als usuaris de serveis educatius i
socioculturals
Disseny de processos d’innovació i transformació social
Animació sociocultural [@]
Mediació patrimonial: Educador cultural [@]
El museu obert a la diversitat. Patrimoni i inclusió [@]

CURSOS

CURSOS

CURSOS

CURSOS



EINES I
RECURSOS
EDUCATIUS

Perquè ho dic jo i punt!  [@]
Contenció física i emocional. Maneig de crisis
d'agressivitat [@]
Intel·ligència emocional [@]
Bullying. Prevenció, Detecció i Actuació  [@]
Gestió de conflictes [@]
Comunicació no violenta [@]
Gestió de conductes disruptives al menjador escolar [@]
Musicoteràpia, les emocions a través de la música
Transmissió d'Eines Arterapèutiques per l'Acompanyament
Emocional [@]
Dinamització [@]
Animació sociocultural [@]
Mediador juvenil [@]

PETITA 
INFÀNCIA

Tècniques de Primers Auxilis per emergències en edat
pediàtrica [@]
Atenció a infants de 0 a 3 anys [@]
Iniciació mares de dia [@]
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RECURSOS
EDUCATIUS
ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT

Adaptació educativa en casos d'adopció [@]
Ciberbullying, intervenció socioeducativa [@]
Perquè ho dic jo i punt! [@]
Atenció a la diversitat: Altes capacitats [@]
Atenció a la diversitat: TDAH [@]
Atenció a la diversitat: Discalcúlia [@]
Atenció a la diversitat: Disortografia [@]
Atenció a la diversitat: Dislèxia [@]
Atenció a la diversitat: Autisme [@]
Discapacitats i lleure [@]
Acompanyar educativament en la prevenció dels trastorns de
la conducta alimentària (TCA) [@]
Comunicació augmentativa en persones amb discapacitat [@]
Vetllador/a escolar [@]

CURSOS

CURSOS

CURSOS



Menjadors vius i actius: dinamització de grups d’infants al
menjador escolar
Menjadors vius, actius i inclusius
Educar i acompanyar als infants durant els migdies a l’escola
Monitor/a de menjador escolar
Danses i cançons, l’ingredient bàsic per amenitzar moments
Recursos per arribar a la calma. Tècniques de relaxació amb
infants 
Un munt de jocs. Recursos lúdics per a cada moment 
Gestió de conductes disruptives al menjador escolar [@]
Acompanyament pedagògic en l'alimentació [@]
Resignificació dels patis com espais naturals [@]

SALUT

EDUQUEM  
EN EL TEMPS
DEL MIGDIA
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Higiene i manipulació d'aliments [@]
Al.lèrgies i intoleràncies alimentàries [@]
Tècniques de relaxació [@]
Primers auxilis [@]
Mindfulness (iniciació i avançat) [@]
Noves addiccions en adolescents [@]
Responem al patiment emocional i a la salut mental [@]

COĿLECTI-
VITATS

Malbaratament alimentari [@]
Higiene i manipulació d'aliments [@]
Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries [@]

CURSOS

CURSOS

CURSOS

ATENCIÓ AL
PÚBLIC

Atenció al públic. Per una atenció encara més professional
Atenció al públic i gestió de conflictes. Per una atenció
professional i pacífica 
Atenció al públic per la inclusió. Un bon servei a totes les
persones 
Primers auxilis. Urgències i emergències a les activitats
culturals [@]

CURSOS



LLEURE: 
MONITORES 
 DIRECTORES

INICIACIÓ AL
LLEURE

Iniciació al monitoratge de lleure (Premonitor/a)
Iniciació al monitoratge de lleure i esport
(Premonitor/a esportiu)

Formació per a joves de 15 a 17 anys
 

Monitora d'activitats de Lleure infantil i juvenil 
Directora d'activitats de lleure infantil i juvenil 

Som Escola d'Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil,  habilitats per
la Direcció General de Joventut amb el número 41.
Aquests cursos estan reglats segons l'ordre BSF/192/2015, de 18 de juny
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JOVES JAT

JAT #stopbullying i #stopciberbullying
JAT per una societat feminista
JAT de la participació 
JAT de salut 
JAT ambientals 
JAT de l'atenció en Primers Auxilis

Cursos per a joves de 15 a 17 anys
Formació per a JOVES AGENTS TRANSFORMADORS

CURSOS

CURSOS

CURSOS

L’EQUIP,  
LA CLAU DELS
PROJECTES

CURSOS

L'equip i el clima laboral, la clau de l’èxit
Dinàmiques de grup. Busquem les potencialitats
Gestió de conflictes
Lideratge d’equips i gestió emocional  per coordinar projectes
Team building (jornades)
Com acompanyar processos de canvi en les persones  [@]
Com organitzar una reunió virtual  [@]



ESCALA
ORIENTATIVA

DE PREUS

 FORMACIÓ PRESENCIAL  O VIDEOTRUCADA

FORMACIÓ ONLINE AMB DISENY TECNOPEDAGÒGIC

Els cursos marcats amb @ són formacions asincròniques amb disseny tecnopedagògic.  


