Diploma oficial de Monitor/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

Curs de monitores i monitors a CENTRE D’ESTUDIS
DE FP NÚRIA
1.Requisits d’accés
Disposar dels 18 anys complerts el primer dia de curs.
Per un bon seguiment i per poder viure i participar de la part virtual del curs, es recomana poder accedir a un ordinador amb
connexió a Internet, amb uns mínims coneixements de navegació i programes d’edició de text.

2.Documentació a complimentar i lliurar a l’entitat per donar com a vàlida la matrícula
Matricula’t on-line. És molt fàcil.
Entra a l’apartat de matrícula on-line i segueix les instruccions. El pagament on-line es fa amb targeta de crèdit.
El pagament on-line t’ofereix totes les garanties: es realitza a través del Ciberpac de "la Caixa", no carrega cap comissió a
l’usuari i té les millors garanties de seguretat i confidencialitat.
El primer dia de la formació caldrà lliurar una fotocòpia del DNI i una fotografia mida carnet.

3.Cost del curs
El cost és de 230€

4.Dates i horaris
Les 100 hores presencials es faran en les següents dates:
Juliol 2018

Juny 2018
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Les 25 hores virtuals es podran iniciar des del primer dia de curs i es podran finalitzar fins a tres setmanes després de la
última data presencial. Les 25 hores corresponents a la memòria, es podran desenvolupar un cop s’iniciin les pràctiques
per part de l’alumne.
Les pràctiques solament es podran iniciar un cop finalitzi la part teòrica del curs. La informació de les mateixes
està indicada al desplegable adjunt d’informació acadèmica del curs.
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5.Observacions
El curs es realitzarà a: Centre d’Estudis de FP Núria (c. Apel·les Mestres, 52)
L’assistència mínima ha de ser del 100% de la formació. Sinó s’arriba al mínim percentatge implicarà la no superació
corresponent de l’etapa lectiva. En el cas que es presenti justificant oficial (mèdic, examen o laboral), l’alumne pot tenir tres
classes incidentades com a molt.
La part teòrica del curs caldrà complementar-la amb:



160 hores de pràctiques en un centre de lleure. La recerca del centre corre a càrrec de l’alumne.
Una memòria de pràctiques la qual haurà de lliurar-se en les convocatòries que estipula la normativa de l’escola:
a 30 de març (obtenint el títol a 30 de maig) o bé a 30 de setembre (obtenint el títol a 30 de novembre). Es disposa
fins a tres anys per lliurar la memòria en les dates indicades, a comptar a partir del primer dia del curs.

Es recomana que cada alumne porti llibreta i bolígraf pel seguiment de les sessions.
La llengua vehicular del curs serà el català.
En el cas que no s’arribi a les places mínimes, el curs s’anul·larà.

6.Per a més informació individualitzada
Contactar directament amb la coordinadora del curs: mhernandezn@peretarres.org o bé al 93 410 16 02
Organitza:

Imparteix:

En conveni:
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