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La formació permanent és inherent a la vida.
No deixem mai d'aprendre, és inevitable.
Procurem decidir què volem aprendre, què
ens interessa i per què ens interessa.
Procurem oferir recursos, possibles solucions,
o senzillament plantejar-nos nous dubtes.

El lleure educatiu és un entorn multi-
disciplinar i  les càpsules d'educació i lleure
reflecteixen aquest ampli ventall de
competències, habilitats i recursos dels que
pot disposar un educador en el seu tracte
amb els infants.

Donem valor a tots aquells que ens ajuden a
millorar com a professionals, com  a persones
i, en conseqüència, a millorar com a societat.  

Ivan Fernandez Juanjo Repiso



Rafel Sánchez

Mireia Vallès

Txell Gelabert 

EQUIP DOCENT
                        CURS 2020-2021

Persona des de fa 41 anys. Iniciació al món del pallasso als 16 anys. 
Pare des de fa 6 anys.
Pallasso fundador de la companyia de pallassos: Cop de Clown.
Codirector del Centre de Recursos Creatius Al Trot.
Ha estat membre de les companyies de teatre: Cop de Clown, Pallassos
sense Fronteres, Xarop Clown—Pallassos d’Hospital i Germans Rebaixinc.
Ha realitzat múltiples cursos amb grans pallassos com: Avner, Leo Bassi,
Les Bubb, Gromic i Alain Vigneau.
Ha obtingut el nivell de practitioner en PNL i la mestria de Reiki. Ha rebut
4 anys de teràpia Gestalt i ha ficat el nas en Bioneuroemoció, Eneagrama,
Constel�lacions familiars, Meditació, Tapping, Coaching i l’Amor en
general.

Nascuda a Barcelona el 1976, llicenciada en Pedagogia per la
Universitat de Barcelona i diplomada en Magisteri Infantil per la
Universitat de Girona. Pedagoga, mestra i mare de família nombrosa.
Coach emocional i formadora. Entusiasta de l’educació. Treballa a
Educare Club oferint acompanyament per a grups de pares i/o
mestres i també individualment per a famílies en aspectes
significatius de l’etapa infantil i juvenil. Educant i tenint cura dels
nostres podem créixer en família.

Llicenciada en pscicologia per la UdG i actriu per l'Institut del Teatre.
Amplia els seus estudis de pedagogia teatral a l'Institut del Teatre de Vic.
Membre de la companyia Vadecontes. Fa molts anys que es dedica a
explicar-ne a biblioteques, escoles, places i llars d'infants.
Especialitzacda en biblionadons. Combina els contes amb la faceta
d'actriu de teatre i cinema i amb docència teatral a l'escola de formació
teatral El Galliner.
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Laura Catalan

Aida López

Judit Teixidor

Diplomada en Logopèdia per la UAB 2009.  Especialitzada
en  trastorns de la veu per la Universitat Ramon LLull 2011 i
en logopèdia neonatal en 2020. Mestra d'educació primària
per la UNIR al 2017. Formadora de formadors. Àmplia
experiència en pacients i alumnes amb NESE i en Sistemes
Augmentatius i Alternatius de la Comunicació.  

Diplomada en infermeria per la UdG el 2000. Llicenciada en
Psicologia a la UdG 2005. Psicòloga General Sanitària per la UB
2012. Educadora certificada de Disciplina Positiva per a famílies,
educadors i empresa des de 2014.   Consultora motivacional des
del 2016 amb el programa de L.Lott. He estat durant 19 anys
infermera de pediatria a Atenció Primària, essent referent del
Programa Salut i Escola i de Salut Mental. Experiència en
formacions grupals, a través de pràctiques vivencials. Membre de
la comissió i consultora de dinàmiques grupals per la guia de
Teràpia Grupal per deixar de fumar del Programa d'Atenció
Primària Sense Fum ( PAPSF). Actualment treballo de psicòloga en
un CDIAP i estic al capdavant del projecte personal Educant en
Positiu des d'on he pogut dur els principis de l'educació
respectuosa i Disciplina Positiva a diferents àmbits: familiar,
educatiu i laboral.

Treballo com a freelance en el sector del maquillatge professional i
crec que vaig arribar a aquest món amb uns pinzells sota del braç.
Vaig començar al 2004 els meus estudis a Barcelona com a tècnic de
maquillatge i caracterització. Puc dir que encara ara continuo
formant-me, ja que el món del maquillatge mai no s'atura i sempre
està en constant evolució.
Després de treballar lluny de casa en campanyes publicitàries i
curtmetratges, torno a la Costa Brava especialitzant-me en el sector
núvies, formacions i bellypaints.
El que més m'agrada de la meva feina es que la creativitat no té
límits. La barreja de colors i textures poden ser infinites!
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Helena Vancells

Àlex Muñoz

Montse Casalprim

Llicenciada en Geografia i postrgraduada en Mediació Familiar i
Mediació Comunitària. Especialitzada en el treball de prevenció i
gestió alternativa de conflictes en l'àmbit familiar i escolar.
Actualment treballa com a tècnica de programes de gènere a
l'Agència Catalana de la Joventut i és coordinadora i docent del
Postgrau de Resolució de Conflictes i Mediació Familiar Sistèmica de
la UdG.
Cofundadora d'Espai la Milana, centre d'educació respectuosa de
Sant Feliu de Guíxols. Sempre ha estat molt vinculada al món del
lleure i l'associacionisme.

És la responsable de la línia d’educació, sensibilització i voluntariat
ambiental de Fundació Emys des de 2014.
Provinent d’una dilatada trajectòria en el món de l’educació en el
lleure com a monitora i formadora de monitors (Escola de Formació
Minyons Escolstes i Guies de Catalunya). La Montse sempre ha tingut
un estret lligam entre l’aprenentatge en l’acció i la gestió del medi
ambient. Té una llarga experiència en generació de continguts
pedagògics; i en l’organització, planificació i execució d’activitats
d’educació no formal (campaments, casals, colònies, activitats per
escoles entre d’altres, camps de treball). La Montse ha treballat també
com a tècnica de joventut en diferents institucions fomentant sempre
l’acostament del joves al coneixement i apreciació de la natura,
coordinant diferents projectes pedagògics per l’Ajuntament de
Riudellots i pel Consell Comarcal de la Selva. Des que és membre de la
Fundació Emys, treballa en el desenvolupament de la línia d’educació,
sensibilització i voluntariat ambiental on coordina diferents projectes
a nivell local i nacional enfocats a infants, joves i adults en l’educació
ambiental, l’educació formal, l’educació en el lleure, el voluntariat i
l’ecoturisme.

Sóc professor de cicles formatius de Grau Superior a Bemen-3,
llicenciat en Pedagogia. Postgrau en Coaching en l'entorn laboral
i especialitzat en coaching relacional. Amb més de 15 anys
d'experiència en la formació de professionals del lleure.
Redactor de la publicació ‘Competències per a la vida en el lleure
educatiu’ i Coautor del llibre ‘Aprendizaje servicio (ApS):
Educación y compromiso cívico’. A més de ser un pare
compromès en l’educació dels meus fills.
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CÀPSULES FORMATIVES 

Les càpsules formatives tenen una durada  de 4,5 hores lectives 

Inscripcions on-line des de la pàgina www.salagala.cat

Inclou un "coffe break" amb mini-entrepans, pastes, fruita, sucs, aigua, cafès i infusions.

El contacte previ i posterior amb l'alumne es realitza mitjançant correu electrònic.

Els alumnes reben el dossier i tot el material necessari per realitzar el curs el dia de la
formació.

L'equip de professors està format per professionals especialistes en cada formació
a realitzar.

La  correcta realització de les càpsules comporta un reconeixement per part de
l'Ajuntament de Cassà de la Selva mitjançant certificat d'aprofitament.

Els alumnes que ho desitgin seran inscrits a la borsa de treball del Castellet per ésser
informats d'ofertes de feina i altres formacions i informació d'interès.

Educació i lleure
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CÀPSULES FORMATIVES  
CURS 2020-21

febrer 2021
Etapes del

desenvolupament infanitl

octubre 2020
Habilitats comunicatives

novembre 2020
Intel·ligència emocional

desembre 2020
Contacontes

gener 2021
Necessitats educatives

especials

abril 2021
Gestió positiva de

conflictes

maig 2021
Educació ambiental

juny 2021
Competències per a la vida

en el lleure educatiu

març 2021
Maquillatge infantil
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Desenvolupar l’escolta activa, la mirada, la nostra presència, saber el
que desprenem, com acompanyar, com comunicar, com motivar, com
liderar... són habilitats indispensables per a la feina, i per a la vida. 

La formació  va dirigida a desenvolupar habilitats personals que ens
permetin relacionar-nos de manera més genuïna i sincera amb tothom
amb qui ens relacionem.

Escolta activa, mirada i sinceritat.
A què reaccionen, què desprenem i què comuniquem.
Autenticitat, simplicitat i felicitat.

Data: dissabte, 24 d'octubre 2020
Lloc: Espai Jove l'Escorxador
Edats: Majors de 16 anys
Preu: a determinar
Inscripcions: www.salagala.cat

2ª EDICIÓ

CICLE DE
FORMACIONS
EN EDUCACIÓ
I LLEURE
CASSÀ DE LA SELVA
2020-21

HABILITATS COMUNICATIVES

Continguts

Organitza:  Ajuntament de Cassà de la Selva,  àrea de Joventut      i     El Castellet

Formador:
Rafel Sánchez
CREATIVITA



INTEL�LIGÈNCIA EMOCIONAL

Formació per treballar les intel�ligències intrapersonal i interpersonal,
per fomentar la comunicació eficaç a nivell personal i dins de l’equip.

Per trobar l’equilibri entre la confiança professional i la personal. Per
enfortir el treball en equip i l’empatia. Per generar la proactivitat
necessària per seguir treballant més i millor.

I sobretot per adquirir eines pràctiques que permetin un bon lideratge
en grups d'infants dins el món de l'educació i del lleure.

Continguts

Definició del concepte d'intel�ligència emocional.
Descripció de les emocions principals.
Anàlisi del paper de les emocions en el nostre pensament i conducta.
Paper de la inte·ligència emocional en els models educatius actuals.
Aplicacions en la conducció i lideratge de grups d’infants.

Data: dissabte, 14 de novembre 2020, de 9 a 13:30h
Lloc: Can Trinxeria
Edats: Majors de 16 anys
Preu: a determinar
Inscripcions: www.salagala.cat

Organitza:  Ajuntament de Cassà de la Selva,  àrea de Joventut      i     El Castellet

Formadora:
Txell Gelabert
EDUCARE CLUB
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EN EDUCACIÓ
I LLEURE
CASSÀ DE LA SELVA
2020-21



CONTACONTES
Fer volar la imaginació dels infants amb les històries més increïbles és
una sensació de satisfacció molt gran. Tot sovint no tenim els recursos
per captar la seva atenció durant tota la nostra interpretació.

Descriurem alguns d'aquests recursos i aprendrem com utilitzar-los més
enllà de la narració dels contes. Trobarem que podem aplicar algunes
de les tècniques en la nostra comunicació quotidiana amb els nostres
fills o participants a les nostres activitats.

Continguts

Descripció procés d'interpretació d'un conte.
Adaptacions i adequacions segons l'edat.
Material de suport per a la interpretació.
Tècniques i recursos per captar l'atenció dels espectadors.
Aplicacions de la interpretació a la dinamització d'activitats.

Data: dissabte, 12 de desembre 2020, de 9 a 13:30h 
Lloc: Espai Jove l'Escorxador
Edats: Majors de 16 anys
Preu: a determinar
Inscripcions: www.salagala.cat

Organitza:  Ajuntament de Cassà de la Selva,  àrea de Joventut      i     El Castellet

Formadora:
Mireia Vallès
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CASSÀ DE LA SELVA
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NECESSITATS EDUCATIVES
ESPECIALS
Cal comprendre que cada infant és únic i té les seves pròpies necessitats
tant educatives, de lleure, socials,...

Pel que regeix el context educatiu es diferencien diferents tipus de
Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) que pretenen posar
en coneixement algunes de les característiques comunes que presenten.

Tenir aquest coneixement ens ajudarà a relacionar-nos millor amb cada
participant de les nostres activitats, així com  tenir les pautes i recursos
a l'hora de programar-les.

Continguts
Concepte de NESE.
Descripció classificació NESE.
Recursos per a l'adaptació de les activitats.
Casos pràctics

Data: dissabte, 16 de gener 2021, de 9 a 13:30h
Lloc: Can Trinxeria
Edats: Majors de 16 anys
Preu: a determinar
Inscripcions: www.salagala.cat

Organitza:  Ajuntament de Cassà de la Selva,  àrea de Joventut      i     El Castellet

Formadora:
Laura Catalan
LLURA LOGOPÈDIA
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ETAPES DEL DESENVOLUPAMENT
INFANTIL
Per poder adaptar les nostres activitats a les diferents franges d'edat
amb les que treballem és indispensable contextualitzar en quin moment
de desenvolupament es troben els participants.

Farem una revisió de les principals corrents psicopedagògiques que
descriuen aquestes etapes i les posarem en comú. En acabar sabràs
decidir quines activitats encaixen millor amb els infants amb què
treballes i com adaptar les teves propostes perquè siguin motivadores i 
 adequades al teu grup.

Continguts

Descripcó de les principals corrents psicopedagògiques.
Objectius pedagògics en les activitats de lleure.
Desenvolupament infantil i aprenentatge. Aportacions de la 

Comprensió del món de la infància.
Aplicació pràctica en el lleure educatiu.

neurociència.

Data: dissabte, 13 de febrer 2021, de 9 a 13:30h
Lloc: Can Trinxeria
Edats: Majors de 16 anys
Preu: a determinar
Inscripcions: www.salagala.cat

Organitza:  Ajuntament de Cassà de la Selva,  àrea de Joventut      i     El Castellet

Formadora:
Judit Teixidor
EDUCANT EN POSITIU
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MAQUILLATGE INFANTIL
El recurs del maquillatge infantil sempre és un encert pels infants. Sol ser
un públic agraït que de seguida es posen contents quan fem servir el
recurs del maquillatge. Aquesta formació vol oferir-vos els recursos
necessaris perquè els vostres maquillatges assoleixin una qualitat 
 professional.

No podem oblidar que en l'àmbit laboral el temps i la higiene  són uns
factors molt importants. També entendre els colors i els recursos que
ens ofereixen ens ajudarà a perfeccionar els nostres resultats.

Continguts
Familiaritzar-se amb els diferents materials i tècniques que podem
utilitzar.
Teoria del color.
Protocols d'higiène, seguretat i desinfecció de productes.
Aprendre els passos a seguir a l’hora de realitzar un maquillatge. 
Veure com es realitza un maquillatge professional.
Valorar el temps que es pot dedicar a cada maquillatge.
Veure i practicar diferents tipus de maquillatge.
Desenvolupar la pròpia creativitat per desenvolupar un disseny.

Data: dissabte, 13 de març 2021, de 9 a 13:30h
Lloc: Espai Jove l'Escorxador
Edats: Majors de 16 anys
Preu: a determinar
Inscripcions: www.salagala.cat

Organitza:  Ajuntament de Cassà de la Selva,  àrea de Joventut      i     El Castellet

Formadora:
Aida López
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GESTIÓ POSITIVA DE CONFLICTES

En l'àmbit de l'educació i el lleure, de la mateixa manera que en la nostra
vida quotidiana, ens solem trobar amb situacions que ens posen en
conflicte amb els nostres participants o bé hem d'actuar per intentar
resoldre els conflictes que sorgeixen entre ells i elles. 

En aquesta formació procurarem analitzar aquests conflictes i
proporcionarem eines i recursos per aprendre a gestionar-los de
manera positiva i resolutiva.

Continguts

Una aproximació a la gestió alternativa de conflictes.
El paper de l'adult davant d'un conflicte entre infants.
Eines i recuros pràctics per a la prevenció, gestió i resolució positiva 

Supervisió de casos.
de conflictes més enllà dels càstigs i sancions.

Data: dissabte, 17 d'abril 2021, de 9 a 13:30h
Lloc: Can Trinxeria
Edats: Majors de 16 anys
Preu: a determinar
Inscripcions: www.salagala.cat

Organitza:  Ajuntament de Cassà de la Selva,  àrea de Joventut      i     El Castellet

Formadora:
Helena Vancells
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EDUCACIÓ AMBIENTAL
Estem en un moment en el qual, malgrat l’emergència climàtica i que
sempre els reptes ambientals han estat grans i complexos,  tenim
l’oportunitat d’apropar la natura a la gent des d’una altra perspectiva i
en positiu, especialment a les generacions futures d'infants i joves.

La formació pretén que els educadors aprenguin què entenem per
educació ambiental i com aquesta ens pot servir per vincular més els
infants i joves a l’entorn natural, tant al que hi ha en zona urbana com
en no urbana/rural; on es doni a conèixer la importància de la
biodiversitat en tots els espais com a senyal de bona salut; on el seu
estudi pugui ser un instrument educatiu; un motiu de millor benestar per
a la ciutadania; i on podem fer un pas més enllà per implicar-nos en la
seva conservació i preservació.

Continguts
Breu història fins a l’actualitat de l’educació ambiental.
Educació ambiental en el temps de lleure.
Proposta de treball de l’educació ambiental des de Fundació Emys a
través de la pràctica i la implementació a través de diversos projectes.
Mostra de materials, segons les diferents edats. 
Descoberta de l’entorn.

Data: dissabte, 15 de maig 2021, de 9 a 13:30h 
Lloc: Espai Jove l'Escorxador
Edats: Majors de 16 anys
Preu: a determinar
Inscripcions: www.salagala.cat

Organitza:  Ajuntament de Cassà de la Selva,  àrea de Joventut      i     El Castellet

Formadora:
Montse Casalprim
FUNDACIÓ EMYS
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COMPETÈNCIES PER A LA VIDA EN
EL LLEURE EDUCATIU
Aquesta proposta formativa té la finalitat de donar eines per prendre
consciència de tot allò que treballem en les nostres activitats de lleure.
Generarem un espai per pensar i repensar les propostes de lleure,
adonant-nos de tot el treball que fem dia a dia entorn a les
competències ciutadanes del futur.

Conjuntament reflexionarem i construirem un seguit de propostes
pràctiques per tal de planificar activitats de lleure de manera
competencial, incorporant algunes estratègies que ens ajudin a
sistematitzar i prioritzar en funció de la nostra pràctica educativa.

Continguts
Definició de competència
Concretar el valor del lleure educatiu
Anàlisis de les accions educatives lligades al desenvolupament de
competències
Concreció de com es treballen diferents competències en el lleure
educatiu
Recursos per incorporar la programació per competències de manera
conscient en el lleure educatiu.

Data: dissabte, 12 de juny 2021, de 9 a 13:30h
Lloc: Espai Jove l'Escorxador 
Edats: Majors de 16 anys
Preu: a determinar
Inscripcions: www.salagala.cat

Organitza:  Ajuntament de Cassà de la Selva,  àrea de Joventut      i     El Castellet

Formador:
Àlex Muñoz
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