CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS DE
DINAMITZACIÓ EN L’AMBIT POLIESPORTIU
CONTINGUTS del curs
Per aconseguir el títol de monitor d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu és obligatori
haver superat les següents accions formatives:
Estar en possessió del BLOC COMÚ de CIATE (15h) (1)

+
Estar en possessió del bloc específic CIATE en 1 d’aquestes modalitats:
2D. JOCS I ESPORT EN EDAT ESCOLAR (35h) (1)
2H. DINAMITZADOR DEL PLA EXPERIMENTAL D’ESPORT A L’ESCOLA (35h) (1)
2H. DINAMITZADORS DEL PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA (35h)

(1)

+
Estar en possessió del bloc específic CIATE en:
2F. GESTIÓ DE PETITES ENTITATS ESPORTIVES (35 h)

+
3B. Curs de Procediments de tècniques i recursos de primers auxilis (15h)
(curs obligatori que s’haurà de cursar al Consell Esportiu)

+
150 hores de PRÀCTIQUES
(1) 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.

REQUISITS
Per inscriure’t al curs, has de reunir les condicions següents:
1.

Tenir el Certificat d’haver superat l’ESO, o equivalent a nivell acadèmic.

2.

Edat mínima: tenir 16 anys en el moment de fer la inscripció (o complir-los durant l’any
natural del curs)

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST TÍTOL?
El títol de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu et permetrà registrar-te al
ROPEC.
Podràs treballar com a monitor/a d’activitats poliesportives que organitzin els Consells Esportius,
els Ajuntaments, els Patronats Municipals , 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 PREUS DEL CURS
Si t’inscrius a tots els blocs del curs gaudiràs d’un preu especial:
TOT ELS BLOCS

Data

Horari

Lloc

Preu

TOTS ELS BLOCS
FORMATIUS (100h)

Del 21/12 de 2019 al 9/04
de 2020

De 9h a 14h i
de 15h a 20h

Consell Comarcal
del Baix Camp

200,00 €

Inscripció per blocs:
Bloc formatius

Dates i horaris

Lloc

Preu

3B. PROCEDIMENTS DE
TÈCNIQUES I RECURSOS DE
PRIMERS AUXILIS (15h)

21/12 de 2019: de 9h a 14h i de 15h a 20h
22/12 de 2019: de 9h a 14h

Consell Comarcal
del Baix Camp

30,00 €

BLOC COMÚ (15h) (1)

30/12 de 2019: de 9h a 14h i de 15h a 20h
31/12 de 2019: de 15h a 20h

Consell Comarcal
del Baix Camp

40,00 €

2F. CIATE GESTIÓ DE PETITES
ENTITATS ESPORTIVES (35h)

2/01, 3/01 i 04/01 de 2020: de 9h a 14h
i de 15h a 20h
5/01 de 2019: de 9h a 14h

Consell Comarcal
del Baix Camp

80,00 €

2D. CIATE JOCS I ESPORT
(35h) (1)

06/04, 07/04 i 08/04 de 2020: de 9h
a 14h i de 15h a 20h
09/04 de 2020: de 9h a 14h

A concretar

80,00 €

Si el nombre d’inscrits/es no arribés al mínim necessari, el Consell Esportiu es reserva el dret d’anul·lar el curs.

FULL D’INSCRIPCIÓ
CURS de MONITOR/A D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT POLIESPORTIU

Enganxeu aquí
la fotografia

Nom i cognoms (*)
Data naixement (*)
DADES DEL/LA PARTICIPANT

Adreça (*)
Localitat (*)

CP

Telèfons de contacte (*)
Número de la targeta
Sanitària CATSALUT (*)
NIF (*)
Adreça e-mail (*)
Centre educatiu (*)
Assenyala amb una “X” els blocs formatius als que et vols inscriure
PREU ESPECIAL:
200,00 €

BLOC COMÚ (15h)

40,00 €

2D. CIATE JOCS I ESPORT (35h)

80,00 €

2F. CIATE GESTIÓ DE PETITES ENTITATS ESPORTIVES (35h)

80,00 €

3B. PROCEDIMENTS DE TÈCNIQUES I RECURSOS DE PRIMERS AUXILIS (15h)

30,00 €

BLOCS FORMATIUS

EM VULL INSCRIURE A TOTS ELS BLOCS FORMATIUS (100h)

Forma de pagament: Ingrés al compte de CAIXA BANK: ES25 2100 3501 4622 0034 8236
Indicant el concepte: Nom i cognoms de la persona inscrita + POLIESPORTIU
(*) Camps obligatoris

Data:
Signatura:

Documentació a aportar en el moment de fer la inscripció:
− Full d’inscripció degudament emplenat + 1 fotografia a color mida carnet
− Fotocòpia del DNI / NIF
− Fotocòpia del Certificat d’haver superat l’ESO, o equivalent a nivell acadèmic.
− Còpia del comprovant bancari d’ingrés de l’import del curs
− Permís patern / matern (per a aquells que siguin menors de 18 anys).

PERMÍS PATERN / MATERN PER ASSISTIR AL CURS DE MONITOR/A
D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT POLIESPORTIU
La Sra. / el Sr
amb DNI núm.
veí/na de de localitat de
amb adreça a
i telèfons de contacte
AUTORITZA, en exercici de la pàtria potestat o tutoria legalment atribuïda, el seu fill/a o tutelat/
/ada
que va néixer el dia
a assistir al curs de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu organitzat pel
Consell Esportiu del Baix Camp i l’Escola Catalana de l’Esport.
Fa constar, també, que CONEIX i ACCEPTA les normes de funcionament del curs i els seus horaris i
que les dades aportades són certes.
de

Data:
(dia)

de
(mes)

(any)

(Signatura del pare/mare o tutor/a legal)

CLÀUSULA INFORMATIVA BÀSICA
En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril
de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), l’informem que les dades personals incorporades en aquest
document seran tractades pel Consell Esportiu del Baix Camp (Responsable del Tractament), amb la finalitat de mantenir una relació
esportiva i de lleure i les conservarà mentre es mantingui aquesta relació. Es podran comunicar les dades a altres administracions o
organismes. No es realitzarà cap transferència internacional sense el seu consentiment previ. Així mateix, s'informa que pot exercir els drets
d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Consell Esportiu del
Baix Camp amb domicili C/ Doctor Ferran, 8 43202 Reus (Tarragona) o enviant un correu electrònic a cebc@cebc.cat, junt amb una
fotocòpia del seu DNI indicant el tipus de dret que vol exercir. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà
presentar una reclamació davant l'autoritat de control a agpd.es.

