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DECRET /2015, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen 
menors de 18 anys. 

Entitat o persona que fa la proposta Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya (CEESC) 
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4 3.3.a)  

Opció 1: Proposta d’esmena (text concret que es proposa) 

 
 

a) En el cas de les acampades, els camps de treball, els casals de vacances, les 
colònies i les rutes, el 100% dels professionals han d’estar titulats, dels quals un 60% 
en lleure educatiu i la resta, el 40% aquelles persones que acreditin una titulació de 
grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en 
educació social o habilitat per qualsevol col·legi professional d’educadors socials 
d’àmbit estatal, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en 
pedagogia i en psicologia. 

 
 
 
 

Breu explicació de la proposta o suggeriment 

 
Considerem que el 100% dels professionals que desenvolupin aquestes activitats han 
de ser titulats, ja que és del tot inadmissible que es responsabilitzin dels infants i 
adolescents menors d’edat persones sense cap mena de formació en aquest sentit, 
tenint en compte que moltes d’aquestes activitats de lleure educatiu es poden fer 
exclusivament des de l’àmbit empresarial. 
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3.3.b) 

Opció 1: Proposta d’esmena (text concret que es proposa) 

b) En el cas dels casals esportius, de les estades o campus esportius i de les rutes 
esportives, el 100% dels professionals han d’estar titulats, dels quals un 60% estarà 
en possessió de qualsevol de les titulacions o certificats dels professionals de l’esport 
que preveu la Llei 3/2008, de 23 d’abril i l’altre 40% dels professionals haurà d’estar 
en possessió del diploma de monitor/a o que acreditin una titulació de grau, 
diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació 
social habilitat per qualsevol col·legi professional d’educadors socials d’àmbit estatal, 
en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia i en 
psicologia. 

 
 
 

mailto:ceesc@ceesc.cat
../Downloads/www.ceesc.cat


 

 Aragó, 141-143, 4a planta · 08015 Barcelona 

Tel. 934 521 008 · Fax 935 183 054 · ceesc@ceesc.cat · www.ceesc.cat 

 
Breu explicació de la proposta o suggeriment 

Considerem que el 100% dels professionals que desenvolupin aquestes activitats han 
de ser titulats, ja que és del tot inadmissible que es responsabilitzin de menors 
persones sense cap mena de formació en aquest sentit, tenint en compte que moltes 
d’aquestes activitats de lleure educatiu es poden fer exclusivament des de l’àmbit 
empresarial. A més, en aquest tipus d’activitats no s’hi està el 100% del temps fent 
esport, sinó que la resta de temps és educació en el lleure i hi ha regulada una 
formació específica en aquest sentit, és a dir, titulats en lleure educatiu, i aquelles 
persones que acreditin una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació 
infantil, en educació primària, en educació social o habilitat per qualsevol col·legi 
professional d’educadors socials d’àmbit estatal, en mestre d’educació infantil, en 
mestre d’educació primària, en pedagogia i en psicologia, formació que es pot 
considerar en part habilitada. 
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