C

urs de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu
Curs 2018/19

Vols treballar en l’àmbit esportiu? Apunta’t a aquest curs i obtindràs la titulació requerida
per treballar en aquest sector professional!
El Consell Esportiu del Baix Llobregat organitzarà diferents cursos per aconseguir el títol de
Monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu.
Esquema del procediment d’inscripció al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l'Esport de
Catalunya):

Per aconseguir el títol de monitor d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu és
obligatori haver superat les accions formatives descrites a l’esquema.
* Estàs exempt/a de fer aquestes cursos, si disposes de les següents formacions certificades:
1.Graduat/ada en mestre d’educació primària.
2.Certificat de professionalitat i Diploma de director/a i/o de monitor/a d’activitats de
lleure infantil i Juvenil (DG Joventut).
3.Qualsevol títol del Sistema Educatiu que inclogui de forma completa la qualificació
professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Consell Esportiu del Baix Llobregat
Parc Torreblanca – Ctra. Nacional 340 km. 1249. 08980-Sant Feliu de Llobregat. Tf. 93.685.20.39
E-mail: escolatutors@cebllob.cat http://www.cebllob.cat

Requisits dels participants
Per assistir als diferents cursos, els participants hauran de reunir les condicions següents:
- Acreditar que estàs en possessió del Graduat Escolar o Certificat d’Estudis Primaris
o Ensenyament Secundari Obligatori.
- Edat mínima: 16 anys complerts en el moment de la inscripció (si és menor de 18
anys haurà d’adjuntar una autorització paterna/materna).
- Emplenar el full d’inscripció acompanyat de la documentació requerida.
- Fotocopia del DNI
(*)... Els menors de 16 anys poden ser inclosos amb condicions especials. Demaneu informació
al Consell Esportiu del Baix Llobregat (93 685 20 39 Ext 2).

Per a què serveix aquest títol?




El títol de monitor/a d’Activitats de Dinamització en l’àmbit Poliesportiu et permetrà
registrar-te al Registre Oficial de Professionals de l’Esport (ROPEC)
Podràs treballar com a monitor/a d’activitats poliesportives que organitzin els Consells
Esportius, els Ajuntaments, els centres educatius, les AMPA i altres entitats esportives.
Amb aquest títol també podràs treballar en Casals, Estades i Campus esportius durant
les temporades de vacances escolars.

Dates del cursos
Bloc formatiu

Data i horari

Preu

2D Jocs i Esports en edat
escolar (35h) + Bloc comú (15h)
Inscripcions obertes aquí!

25 a 29 de juny de 9 a 14 i de
15:30 a 19:30h

105 €

Divendres 29 de març, 5 i 26
d’abril i 3 de maig de 16:30h a
19:30h.
Dissabte 30 de març, 6 i 27
d’abril i 4 de maig de 9:30h a
13:30h.
Dilluns 15, dimarts 16 i
dimecres 17 d’abril de 9 a 14h.

80 €

Escola
Catalana de
l’Esport
(Esplugues de
Llob.)

40 €

Consell
Comarcal del
Baix Llobregat

2F Gestió de petites entitats
esportives (35h)
Inscripcions obertes aquí!
3B Procediments de tècniques i
recursos de primers auxilis
(15h)
Inscripcions obertes aquí!

Lloc
CEM Les
Moreres
(Esplugues de
Llob.)

Per a més informació...
Consell Esportiu del Baix Llobregat
Parc Torreblanca, Ctra. Nacional 340, km 1249 de Sant Feliu de Llobregat
Telèfon: 93.685.20.39 escolatutors@cebllob.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9.30h a 14.30h, dilluns i dimecres de 16h a 18h.
www.cebllob.cat
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