DOSSIER amb informació
Responsable del curs
Delegació diocesana de pastoral juvenil del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
Carles Muñiz
Carrer d’Armenteres, 35
08980 – Sant Feliu de Llobregat
joventut@bisbatsantfeliu.cat
660.021.228
Responsable de la formació
Hem demanat a l’Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés que organitzi i vetlli per
aquest curs de monitors i monitores.
1) PROCÉS PER OBTENIR LA TITULACIÓ
Obtenir el diploma oficial de monitor/a de lleure implica superar tres parts:
1) Formació Teòric - Pràctica: La formació acadèmica és de 100 hores de durada com a
mínim i ens apropem a realitzar-la a la vostra entitat. Els continguts venen aprovats per
direcció general de joventut, els quals una minoria són de lliure elecció de l’escola.
2) Pràctiques de Monitors: Un cop finalitzada la teoria, l’alumne ja es podrà incorporar amb
un centre de lleure amb el qual pugui posar en pràctica els coneixements desenvolupats
durant el curs. La recerca del centre corre a càrrec de l’alumne, tot i que no hi haurà
inconvenient doncs la majoria faran servir les seva tasca amb l’entitat.
3) Memòria de Pràctiques: Finalment l'alumne realitza un document en el qual destaca els
principals aspectes pedagògics del procés teòric i pràctic. Aquesta memòria pot entregar-se
dins dues convocatòries:
a) 30 de març: Obtenint la titulació i la certificació pel 30 de maig
b) 30 de setembre: Obtenint la titulació i la certificació pel 30 de novembre
2) CALENDARI DEL CURS
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3) CONDICIONS PER ACCEDIR AL CURS I REALITZAR-LO
Per matricular-se al curs és indispensable tenir els 18 anys el primer dia de curs. Tot el procés de
matriculació s’administra des de la Delegació diocesana de Pastoral Juvenil del Bisbat de Sant Feliu
de Llobregat.
4) ADAPTACIÓ DE LA FORMACIÓ
Aquest curs va adreçat especialment a aquelles persones que desenvolupen la seva tasca
d’educació en el lleure en el marc d’escoles cristianes i des de l’opció i carisma d’unes
congregacions religioses. Farem que el nervi pastoral i educatiu es vegi reflectit a les sessions de
formació.
5) COSTOS DE LA FORMACIÓ
El cost per l’alumne contempla la matrícula i les despeses de la casa de colònies. Finalment el curs
tindrà un cost de 320€ per alumne. Hem intentat acotar-ho al màxim per fer-ho més viable a les
monitores i monitors. Per la viabilitat del curs necessitaríem ser unes 25 persones.
6) QUÈ FER SI VOLS INSCRIURE’T
Omple el formulari que trobaràs a
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGpKWnpDWWVEbzhPcnFqdU56Vmd2S
mc6MQ
Si tens problemes amb l’enllaç envia un correu electrònic a joventut@bisbatsantfeliu.cat amb la
següent informació:
Nom i cognoms
Número DNI
Data de naixement
I fes un ingrés de 100 euros al compte 2100 – 0130 – 11 - 0104192423

La data màxima d’inscriure’s és el dia 11 de juny del 2012, i si el curs no es fes us retornaríem els
diners. Abans de l’inici del curs farem una reunió de presentació.
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