
PRESENTACIÓ DEL CURS DE FORMACIÓ INICIAL DE CAPS 
 
L’Escola FORCA, vinculada a la Fundació Escolta Josep Carol i a Escoltes Catalans, es dedica a la 
formació d’educadors i educadores des de l’any 1982. L’Escola ofereix tota una gamma de cursos 
i recursos –formatius, documentals, d’assessorament...- per a que totes les persones que estiguin 
interessades en aquest camp puguin desenvolupar i millorar la seva tasca educativa amb infants 
i joves. 
 
Des dels seus inicis, l’Escola Forca ha anat ampliant les seves possibilitats formatives: des de 
cursos de monitors i directors d’activitats d’educació en el lleure, així com de pedagogs del 
lleure/animadors sòcioculturals o monogràfics d’aprofundiment i especialització (entre d’altres, 
els de monitors/es de menjador o de ludoteques), fins a la més recent formació específica per 
mestres, pares i mares o crèdits universitaris de lliure elecció, passant per l’organització de cursos 
d’Informadors juvenils o a la direcció tècnica del Programa de Formació Bàsica en matèria de 
joventut per a Regidors i Tècnics d’Ajuntaments i de Consells Comarcals organitzats per la 
Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 
 
A QUI S’ ADREÇA? 
 
Els Cursos de SALT, formació Inicial de Caps s'adrecen a als/les possibles futurs/es monitors/es 
en el temps de lleure infantil i juvenil. 
 
QUIN TÍTOL OBTINDRÀS? 
 
L'Escola FORCA expedirà un certificat d'assistència un cop finalitzat el curs a aquells alumnes 
que hagin assistit com a mínim al 85% de les hores totals del curs. 
 
ESTRUCTURA DEL CURS 
 
La durada total del curs és de 15 hores, distribuïdes en tres blocs de 5 hores que, combinats, 
ajuden a estructurar tots els continguts que s'ofereixen. Aquests tres procediments són els 
següents: 
 
• PART TEÒRICA. Destinada a oferir una base sobre la qual fomentar la didàctica i també a 

donar elements útils d'anàlisi per la reflexió de "fer de cap". 
 
• ELS SALTS. Destinats sobretot a oferir punts de reflexió concrets, i alhora posar en acció els 

continguts desenvolupats en les sessions tèoriques. 
 
• TÈCNIQUES. Destinades a oferir recursos per portar a terme intervencions educatives dins el 

camp del lleure. 
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