
 

Consell Esportiu del Bages. Correu de contacte: inscripcions.cebages@gmail.com 

 

 

A Manresa, dia 7 d’abril de 2020 

 

 

Benvolguts/des,  

 

El motiu d'aquest comunitat és informar a tots els inscrits/es a la formació el 

desenvolupament del curs de monitor/ a de dinamització en l’àmbit poliesportiu.  

 

El Consell Esportiu del Bages, ha decidit desenvolupar la formació en format online.  

 

Els docents proporcionaran la part teòrica del bloc 2F. Gestió de Petites Entitats 

Esportives i el bloc 3B de Procediments i Tècniques i Recursos de Primers Auxilis, en 

format telemàtic mitjançant plataformes virtuals, els alumnes hauran d’assistir 

presencialment de forma online en els horaris establerts. 

 

El bloc de 2F. Gestió de Petites Entitats Esportives es desenvoluparà els dies 18, 

19, 25 i 26 d’abril en horari de 9 a 14 hores i de 15 a 18 hores. Les classes teòriques 

es desenvoluparan en horari de matí i en horari de tarda hi haurà servei d’assistència 

dels docents en cas de dubtes durant al realització de les activitats i treballs.  

La data límit d’entrega dels treballs teòrics i la presentació online del treball final serà 

el dia 3 de maig de 2020 a les 23:59 hores. Els treballs es desenvoluparan en format 

individual. 

Els docents d’aquest bloc es posaran en contacte amb l’alumnat al llarg d’aquesta 

setmana per informar de la plataforma en que es durant a terme les classes i 

establiran unes bases per al desenvolupament del curs a través de l’aplicació virtual i 

un calendari de presentació en les dates citades al punt anterior.  

 

Pel que fa la càpsula 3B. Procediments i Tècniques i Recursos de Primers Auxilis, 

està format per una part teòrica (10 hores) i una part pràctica (5 hores). Els docents 

proporcionaran la part teòrica en format online a través de les plataformes virtuals els 

dies 9 i 10 de maig de 9 a 14 hores i de 15:00 a 17:00 hores. Les classes teòriques es 

desenvoluparan en horari de matí i en horari de tarda hi haurà servei d’assistència dels 

docents en cas de dubtes durant al realització de les activitats i treballs.  
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Segons el desenvolupament de la malaltia Covid-19 i les seves restriccions, s’adaptarà 

la part pràctica (5 hores) i es buscarà un format (a determinar) per poder desenvolupar 

aquesta càpsula amb la major eficàcia possible. 

Els docents d’aquesta càpsula es posarà en contacte amb l’alumnat una setmana 

abans de les dates de la realització del curs per determinar les bases del curs i dies de 

presentació de les activitats i els treballs.  

 

El Consell Esportiu del Bages es reserva el dret de modificar el desenvolupament del 

curs si així ho troba oportú.  

 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte.  

 

Moltes gràcies per la comprensió. 

 

 

Equip del Consell Esportiu del Bages  


