
CONTACTE

CONSELL ESPORTIU DEL
BAGES

9 3 8 7 2 1 9 1 7

i n s c r i p c i o n s . c ebage s@gma i l . c om

www . c ebage s . i n f o

De  d i l l u n s  a  d i v e nd r e s  de

9  a  1 4  ho r e s

COL·LABORADORS

PREU DEL CURS

PREU CURS COMPLET 200€

MÉS INFORMACIÓ A
WWW.CEBAGES.INFO/FORMACIO

Bloc comú de CIATE
40€

2D. Jocs i esports en edat escolar
80€

2F. Gestió de petites entitats esportives
80€

3B. Curs de procediments de tècniques i
recursos de primers auxilis

40€
 

INSCIPCIONS PER BLOCS

CURS DE
MONITOR/A DE

DINAMITZACIÓ EN
L'ÀMBIT

POLIESPORTIU
El CEB es reserva el dret a modificar les dates o

de cancel�lar un curs quan el número
d'assistents no arribi al mínim per al

desenvolupament de l'activitat o si les autoritats
sanitàries així ho aconsellen. 

 
Si per algun motiu no es pot assistir al curs cal
avisar amb 7 dies d'antelació i es retornarà el

50% de l'import. 
Si la cancel�lació es fa amb menys de 7 dies,
implicarà la pèrdua del total de la inscripció.

CANCEL·LACIONS



BLOC COMÚ DE CIATE (15 HORES)*

2D. JOCS I ESPORTS EN EDAT
ESCOLAR (35 HORES)*

3B. CURS DE PROCEDIMENTS DE
TÈCNIQUES I  RECURSOS DE

PRIMERS AUXILIS (15 HORES)

2F. GESTIÓ DE PETITES ENTITATS
ESPORTIVES (35 HORES)

150 HORES DE PRÀCTIQUES

REQUISITS PER PARTICIPAR
- Edat mínima: 16 anys complerts abans de

finalitzar el bloc 2F. 
Si és menor de 18 anys haurà d'adjuntar una

autorització legal.
- Acreditar que s'està en possessió del Graduat
Escolar o Ensenyament Secundari Obligatori.

 Graduat/da en mestre d'educació primària.
Certificat de professionalitat i Diploma de
director/a i/o de monitor/a d'activitats de

lleure infantil i juvenil (DG Joventut).
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. 

1.
2.

3.

(*) ESTÀS EXEMPT/A DE FER
AQUESTS CURSOS SI DISPOSES

DE LA FORMACIÓ SEGÜENT

13, 15, 17 i 20 de març de 2021

22, 24, 27, 29, 30 i 31 de març de 2021

1, 7, 10, 11, 12, 14, 17 i 18 d'abril de 2021

24 i 25 d'abril de 2021

INSCRIPCIONS AL CURSPER A QUÈ SERVEIX AQUEST
CURS?

Que organitzin els Consells Esportius,
Ajuntaments, centres educatius, entitats

esportives, les AMPA i/o Patronats Municipals.

PER TREBALLAR DE MONITOR/A
D'ACTIVITATS POLIESPORTIVES

A través del títol de monitor/a d'activitats de
dinamització en l'àmbit esportiu.

PER PODER REGISTRAR-TE AL
ROPEC (COMPLIMENT LLEI

3/2008)

PER TREBALLAR EN VACANCES
ESCOLARS

Podràs accedir a la borsa de monitoratge per
treballar en casals, campus esportius i estades

esportives.

- Full d'inscripció (*)
- Còpia DNI per davant i per darrere 

- Document de responsabilitat emplenat (*)
- Còpia títol de la ESO o equivalent

- Autorització (menors de 18 anys) (*)
- Comprovant bancari (ES25 0182 3498 0602

0802 3205 indicant nom i cognom) o pagament
en efectiu (cal demanar cita prèvia)

- Document exempció (en cas necessari)
 

Es imprescindible entregar aquesta documentació en el moment de
la inscripció.

 
(*) documentació disponible a www.cebages.info/formacio

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ
Inscripcions fins omplir places (places limitades)

o 7 dies abans d'iniciar el curs.
Caldrà fer arribar la documentació a
inscripcions.cebages@gmail.com

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

CONTINGUTS I  DATES

FORMACIÓ SEMIPRESENCIAL 

Certificat d'assistència de cada mòdul. Una
vegada certificats tots els mòduls i la validació

del període de pràctiques es tramitarà la
inscripció al ROPEC.

CERTIFICAT ESCOLA CATALANA DE
L'ESPORT (ECE)

Consultar horaris a
www.cebages.info/formacio

(assistència obligatòria 80%)


