
CURS DE MONITOR/A DE DINAMITZACIÓ EN 
L’ÀMBIT POLIESPORTIU



Per tal d’aconseguir el certificat 
corresponent és imprescindible que 
l’alumne/a realitzi 150 hores de 
pràctiques, realitzant les tasques 
següents: 
• Atenció directa amb els infants,
• Atenció indirecta: reunions de

monitors/es, elaboració de les
programacions i avaluació.



Les pràctiques només es 
poden començar si has 
superat tots els BLOCS 

FORMATIUS del curs: Bloc
Comú (15h) + Bloc de Gestió (35h) + 
Bloc de Jocs i Esport (35h) + Càpsula 

de Primers Auxilis (15h). 

ATENCIÓ!  

TENS 12 MESOS PER 
FER LES PRÀCTIQUES 
(a comptar des de l’endemà d’acabar els blocs 

teòrics) 





CONSELLS 
ESPORTIUS 

CENTRES 
EDUCATIUS 

AJUNTAMENTS, 
Patronats d’Esports o 
empreses municipals 

CLUBS 
ESPORTIUS I 

ENTITATS 
ESPORTIVES 



TAMBÉ 
PODEU FER 

LES 
PRÀCTIQUES 

A … 

Altres entitats, 
legalment 
inscrites / 
adscrites al 
Registre d’entitats 
esportives de la 
Generalitat de 
Catalunya 



Si teniu dubtes, podeu 
consultar si l’entitat on 

voleu fer les pràctiques està 
adscrita / inscrita al 

Registre de la Generalitat 
de Catalunya mitjançant 

aquest buscador 

CERCADOR D’ENTITATS 
ESPORTIVES 

https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/entitats-esportives/cercador-dentitats/
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/entitats-esportives/cercador-dentitats/


ATENCIÓ! 
NO és vàlid fer les 

pràctiques en una entitat 
d’educació en el Lleure, en 
una empresa privada o en 
una altra associació que no 
estigui inscrita / adscrita al 
Registre d’entitats esportives 

de la Generalitat de 
Catalunya. 





ABANS DE 
FER LES 

PRÀCTIQUES! 
ATENCIÓ! 

No podeu començar les pràctiques si no presenteu aquests 
documents al Consell Esportiu del Baix Camp ... 



Protocol de lliurament: 
1. Si el conveni s’envia per correu
electrònic, s’haurà enviar l’original en
PDF amb la signatura digital
electrònica (no es podrà enviar el
document escanejat en PDF).

2. Si el conveni s’envia per correu postal
o es porta directament a les oficines del
Consell Esportiu, caldran dues còpies
originals amb la signatura i segell
oficials del centre de pràctiques.

CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ 

El document s’ha d’acabar 
d’omplir amb les dades 

del centre de pràctiques 
(dades en color groc) a 

ordinador! 



Protocol de lliurament: 
1. Si el Full d’acceptació s’envia per
correu electrònic, es pot enviar
escanejat en format PDF o imatge (a
color i amb bona qualitat)

2. Si el Full d’acceptació s’envia per
correu postal o es porta directament a
les oficines del Consell Esportiu, caldrà
una còpia original amb la signatura i
segell oficials del centre de pràctiques.

FULL 
D’ACCEPTACIÓ 
DE L’ENTITAT 

El document s’ha d’acabar 
d’omplir amb les dades 

que se us demanen a 
ordinador! 



DESPRÉS DE 
FER LES 

PRÀCTIQUES! 
ATENCIÓ! 

No us podrem tramitar la certificació del curs si no presenteu 
aquest document al Consell Esportiu del Baix Camp ... 



Protocol de lliurament: 
1. Si el Full de certificació s’envia per
correu electrònic, es pot enviar
escanejat en format PDF o imatge (a
color i amb bona qualitat)

2. Si el Full de certificació s’envia per
correu postal o es porta directament a
les oficines del Consell Esportiu, caldrà
una còpia original amb la signatura i
segell oficials del centre de pràctiques.

FULL DE 
CERTIFICACIÓ DE 
LES PRÀCTIQUES 

El document s’ha d’acabar 
d’omplir amb les dades 

que se us demanen a 
ordinador! 



ON TROBO 
AQUESTS 

DOCUMENTS? 
Fes clic i 

descarrega’t  
els documents 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ro4Xwa7ZfWf001IBvHzxPef5GEnwl2iQ?usp=sharing




Has d’acreditar 150 hores 
treballades en una entitat 

adscrita / inscrita al 
Registre d’entitats 

esportives de la Generalitat 
(o en un centre educatiu)

Si tens dubtes utilitza el 
CERCADOR D’ENTITATS 

ESPORTIVES 

https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/entitats-esportives/cercador-dentitats/
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/entitats-esportives/cercador-dentitats/


ATENCIÓ! 
NO és vàlid acreditar les 
150 hores en una entitat 

d’educació en el Lleure, en 
una empresa privada o en 
una altra associació que no 
estigui inscrita / adscrita al 
Registre d’entitats esportives 

de la Generalitat de 
Catalunya. 



Si aquest és el teu 
cas, quan acabis el 

curs teòric (100 
hores), has de 

presentar un certificat 
que acrediti les teves 

hores treballades Fes clic i  
descarrega’t 
el document 

https://drive.google.com/drive/folders/1yHXniIx2TEOo1ihbdJ55CGCV02TWyYIq?usp=sharing


Si hagués cap incidència 
durant el procés de 
pràctiques cal posar-se 
en contacte amb la 
tutora de pràctiques del 
Consell Esportiu del 
Baix Camp:  
Tere Cousillas: 
tcousillas@cebc.cat    

mailto:tcousillas@cebc.cat
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