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Fundació d'Esplais
Santa Maria de Núria

Amb conveni amb:

Ramon i Cajal 5
25600 Balaguer Lleida
Telèfon i fax 973 44 69 77

Curs de Monitor de Lleure
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.
Tenir experiència en el camp del temps lliure, o estar en actiu en algun moviment o entitat
d’educació en el temps lliure.

Estructura del curs
Etapa lectiva
Etapa de
pràctiques
Elaboració de
la memòria
Crèdits reconeguts
lliure elecció UDL

100
Continguts teòrico‐pràctics del curs de monitors
hores
Les pràctiques podran realitzar‐se durant o després
150
de l’etapa lectiva i hauran de ser supervisades
hores
per un Director Diplomat.
25 Inclourà les fases de preparació, realització i
hores Avaluació de l’activitat.
5 crèdits (consultar cada cas en la pròpia universitat)

Dates i lloc
El curs es realitzarà en dues parts de forma intensiva i en règim de pensió complerta a l’Alberg
Montsec Mur: consulteu web
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/allotjaments/alberg
s_i_cases/cases_de_la_fundacio_pere_tarres/allotjaments_fitxes/33
•
•

Primera part:
Del 27/12/2011 (mati ) al 31/12/2011 (mati)
Segona part:
Del 31/03//2012 (mati) al 05/04/2012 (mati)

Preus
•
•
•

Matrícula alumnes que formen part de la FEMN: 85 €.
Matrícula alumnes que NO formen part de la FEMN: 125 €
Estada: 125€ primera part + 155€ segona part

L’import de la matricula inclou materials basics i l’assegurança, així com diferents despeses acadèmiques.
El preu de l’estada inclou pensió complerta durant els dies que es realitza el curs.

Matrícula i més informació
-

Per a formalitzar la matrícula us podeu posar en contacte amb formacio@femn.org.
Data màxima de matriculació: el 30 de novembre de 2011. Places limitades

