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CURS DE PROCEDIMENTS, TÈCNIQUES I
RECURSOS DE PRIMERS AUXILIS (15H.)

DATES: Del 7 al 10 de juliol de 2021.
HORARI: De 9h. a 13h. i dissabte 10 de juliol de 15h. a 19h.
FORMAT: Mixt (7 i 8 en línia , 9 i 10 presencial).
PREU: 40€

BLOC COMÚ (15H.)

DATES: 22 i 23 de juny de 2021.
HORARI: De 9h. a 13h. i de 15h. a 19h.
FORMAT: Mixt (matí en línia i tarda presencial al complex
esportiu "Les Comes").
PREU: 40€

BE: JOC I ESPORT EN EDAT ESCOLAR (35H.)

DATES: Del 28 de juny al 10 de juliol de 2021.
HORARI: De 16h. a 19h. i dissabte 10 de juliol de 9h. a 14h.
FORMAT: Presencial (Complex esportiu "Les Comes").
PREU: 60€

BE: GESTIÓ PETITES ENTITATS (35H.)

DATES: Del 28 de juny al 6 de juliol de 2021.
HORARI: De 9h. a 13h. i dissabte 3 de juliol de 15h. a 19h.
FORMAT: Format en línia.
PREU: 60€

Formació amb accés d'inscripció al ROPEC
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* Per a poder obtenir certificat d'inscripció al ROPEC una vegada finalitzats els blocs formatius
cal realitzar 150h. pràctiques amb una entitat inscrita en el registre d'entitats esportives.
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Graduat/da en Educació Primària (6-12 anys)
Graduat/da en Mestre d’Educació Primària (6-12 anys)
Certificat de professionalitat de Direcció i Coordinació d’activitats de temps
lliure educatiu i juvenil
Diploma de Director d’Activitats de Lleure Infantil i juvenil (DG Joventut)
Diploma de Monitor d’Activitats de Lleure Infantil i juvenil (DG Joventut)
Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació
professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i
juvenil.

Amb aquesta titulació podràs exercir de monitor/a en activitats físiques i
esportives per a infants i joves menors d’edat (personal que s’encarrega de
la dinamització i el desenvolupament de les activitats esportives o poliesportives
i també el personal que intervé en esdeveniments esportius per a menors
d’edat).

Estructura

Convalidacions

Poden sol·licitar l’exempció del Bloc Comú i del Bloc Específic de Joc i Esport en
Edat Escolar les persones que tinguin les següents titulacions:

Pràctiques

El període de pràctiques es portarà a terme en entitats de titularitat pública o
privada, o a través d’associacions esportives legalment constituïdes i inscrites al
Registre d’Entitats Esportives de Catalunya.

Participants

Cal tenir 16 anys en el moment de realitzar el curs i disposar del certificat
d’haver superat l’ESO o equivalent acadèmic.

Formació amb accés d'inscripció al ROPEC


