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INDICACIONS PER A MATRICULAR-SE AL “CURS DE MONITOR/A
D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL”
Benvolguts/des alumnes:
Aquí van un seguit d’indicacions per a facilitar la matriculació al “Curs de
Monitor/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i juvenil”, que tindrà lloc
aquesta primavera de 2020.
INFORMACIÓ GENERAL
Per a realitzar el curs és necessari tenir 18 anys en el moment de començar
el curs. El Curs el formen tres mòduls M1, M2 i M3.
Consta de 150 hores teòriques (M1 = 60h; M2 = 30h i M3 =60h), i 160
hores de pràctiques.
D’aquestes 150 hores teòriques, 100 hores són presencials i les 50 restants es
fan a distància.
Sessions de les hores teòriques presencials, es realitzaran a les següents dates:
Març 2020: 28.
Abril 2020: 4, 6, 7, 8, 18 i 25. (els dies 6, 7 i 8 són de dilluns a
dimecres de Setmana Santa)
Maig 2020: 9, ,23 i 30.
Juny. 2020: 6, 13 i 20.
Hi ha la sessió d’Excursionisme i Natura que dura dos dies, comença el
dissabte a les 9 del matí, es puja als Ports, es pernocta a una casa de colònies i es
baixa el diumenge sobre les 13 hores. Us indicarem de quin cap de setmana es
tracta.
Per a la resta de sessions, l’horari serà, en dissabtes, de 9:00h a 13:30h i de
15:00h a 19:30h.
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Les altres 50 hores teòriques restants, es realitzaran a través de l’entrega
d’un treball completiu (Portafolis) i de la Memòria de Pràctiques. Aquests
documents s’entreguen mitjançant l’Aula Virtual de l’Escola.
El preu del curs és de 195€.
El lloc on s’impartiran les sessions és L’Espai Parroquial l’Assumpció
(Plaça Major s/n 43580 Jesús i Maria - Deltebre)
COM INSCRIURE’S
Si esteu interessats/des en inscriure-us al curs, només cal que imprimiu la
butlleta d’inscripció (ens la podeu demanar per e-m@il), i ens la envieu,
degudament emplenada i signada a l’Escola. Podeu enviar-ho escanejat, a
l’adreça: escola@fcroera.org, però recordeu que s’ha d’entregar l’original, el
primer dia del curs o a la jornada prèvia del 21 de març.
També ens heu de fer arribar una còpia del vostre DNI i una foto tamany
carnet.
A més a més, per a formalitzar la vostra inscripció, us demanem una paga i
senyal de 50€ que més endavant, se us descomptaran del preu final. Per tant, ens
haureu de fer arribar el justificant de pagament per a acceptar la vostra
inscripció.
El codi IBAN de l’Escola és: ES77 2100 9046 9802 0004 0798
7 dies abans del començament del curs, el 21 de març, al mateix Espai
Parroquial l’Assumpció, a les 11:00h del matí, farem una sessió informativa on, a
part de recollir documentació, resoldrem els dubtes que tingueu. Prèviament us
avisarem si tirem endavant el curs o no. En cas que no es faci el curs, us
retornaríem els 50€ de paga i senyal.
Un cop confirmada la realització del curs, si algú es desdiu, no se li
retornarà la paga i senyal.
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