Amb conveni amb:

Organitza:

CURS DE DIRECTOR/A D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL
Modalitat semi-presencial

OBJECTIUS
Preparar als joves per la seva tasca d’intervenció directa en el temps lliure d’infants i adolescents.
Valorar el sentit educatiu del temps lliure i prendre una postura crítica.
Conèixer diferents recursos tècnics i didàctics per a treballar amb infants i adolescents en el temps
lliure.
CONDICIONS D’ACCÉS
Tenir 18 anys complerts abans de l’inici del curs.
El curs està dirigit exclusivament a persones que siguin membres del moviment MCECC
ESTRUCTURA CURS DIRECTORS
Etapa lectiva
Etapa de
pràctiques

200
hores
120
hores

Elaboració de
la memòria
Disseny projecte
14 hores (online)

14
hores
online

Continguts teòrico-pràctics del curs de monitors
( 134h presencials +66 hores no presencials online)
Les pràctiques podran realitzar-se durant o després
de l’etapa lectiva i hauran de ser supervisades
per un Director diplomat.
Inclourà les fases de preparació, realització i
Avaluació de l’activitat.
Treball d’aprofundiment relacionat
amb qualsevol activitat de lleure

DATES I LLOC
El curs es realitzarà en format intensiu i en règim de pensió complerta. I
Tindrà dos parts:
- Casa de colònies d’Aina (Andorra) www.aina.ad
del 16 al 28 d’agost del 2016 (ambdós inclosos)
- Casa de Colònies Santa Maria de Meià
del 17 al 18 setembre del 2016 (18 inclós)
PREUS (INCLOU 2 PARTS)
FEMN: 465€ (Matrícula curs;125 € + estada; 340)
NO FEMN: 515 (Matrícula curs;125€ + estada; 340€ + 50€)
L’import de la matricula inclou materials bàsics i l’assegurança, així com diferents despeses
acadèmiques.
El preu de l’estada inclou pensió complerta durant els dies que es realitza el curs

PRE- INSCRIPCIÓ I MATRICULA

Per a formalitzar la pre-inscripció, heu d’enviar un correu a
formació@femn.org amb el vostre nom i Centre d’Esplai
Data màxima de pre-inscripció, 20 de Juny del 2016
Places limitades
Un cop feta la pre-inscripció rebreu la informació de com
formalitzar la matricula.

