PLA FORMATIU PER A JOVES EN ESPORT I LLEURE
Formulari Preinscripció

Persona interessada

Nom i cognoms
Data naixement

DNI
Estat

Treballant

Sexe
Estudiant

Aturat/da

Estudis (cursats o realitzant actualment)

Dades a efectes de comunicacions

Correu electrònic

Telèfon

Dades generals
Quin curs vol fer? (es poden marcar tots dos)

Curs de Monitor/a d’activitats en el temps de lleure infantil i juvenil
Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu CIATE
Dades per a l’entrevista personal de selecció. El cas que la situació sanitària ho permeti i es pugui fer
l’entrevista de forma presencial, indicala teva disponibilitat

Horari de l’entrevista
Matí. 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 (selecciona un o més d’un horari)
Tarda. 16.00 – 17.00 – 18.00 – 19.00 (selecciona un o més d’un horari

Data:
Signant

Informació sobre el tractament de les dades personals
Finalitat: La gestió, organització i promoció de les activitats i serveis adreçats als joves
Legitimació: Tractament basat en el consentiment. Art. 6, de la LO 3/2018, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals
Responsable del tractament: Ajuntament de Badalona
Cessions: No es preveuen
Més informació: https://seu.badalona.cat
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NORMATIVA PER ACCEDIR ALS CURSOS









Emplenar el formulari de preinscripció i lliurar-lo al correu electrònic: badiujove@badalona.cat
Efectuar l’entrevista personal per a la selecció dels alumnes que optaran per les 30 places delscursos.
Tenir l’edat establerta per a cada curs.
De l’entrevista personal cada aspirant obtindrà una puntuació, segons els criteris objectius
isubjectiusestablerts per l’Ajuntament de Badalona.
Aquesta puntuació servirà per establir un ordre de sol·licituds per accedir als cursos formatius, enel cas
que el nombre d’inscripcions sigui superior a les places que s’han ofert.
L’assistència, seguiment i realització de les tasques del curs, són condicions obligatòries. El fetde no
complir-les, sense cap motiu justificat, suposarà l’expulsió de l’alumne.
Si el curs programa alguna sessió presencial, no és permetrà cap falta d’assistència aaquestes sessions
si no estan justificades. S’acceptaran faltes per causes mèdiquesdegudament justificades.

INFORMACIÓ DELS CURSOS

Curs de Monitor/a d’activitats en el temps de lleure infantil i juvenil
A qui va dirigit?
A joves que hagin complert els 18 anys.
Descripció
El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que preparaels i
les joves per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil i capacitaper
organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programaciógeneral
d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidintexplícitament en
l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció deriscos.
Aquesta formació està regulada per la Direcció General de Joventut de la Generalitat deCatalunya.
Continguts
-

Mòdul 1: Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Mòdul 2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.
Mòdul 3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.

Format
Aquest curs es podrà realitzar en format en línia i/o presencial.
Durada
Durada mínima de 310 hores organitzades de la manera següent: 150 hores de formació teòrica i160
hores de pràctiques.
Titulació
Diploma i Carnet de Monitor/a o Director/a d'Activitats de Lleure Infantil i Juvenil de la DireccióGeneral
de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
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Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu CIATE
A qui va dirigit?

A joves que hagin complert els 16 anys.
Descripció
El CIATE és un programa de formació per iniciar els joves en el món de l’ensenyament
esportiu.
Aquest curs ajuda a tenir una visió clara del món de l’esport i a la vegada capacita els
alumnes perrealitzar tasques de suport als tècnics/ques, així com per experimentar de primera
mà com esplanifica i s’organitza l’activitat esportiva i conèixer quina és la importància del
monitor/a i/o tècnic/a esportiu/va com a persona transmissora de valors i hàbits saludables.
Aquesta formació està regulada i reconeguda per l’Escola Catalana de l’Esport del Consell
Catalàde l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
Continguts
El curs consta de 2 blocs:
Bloc comú:
-

Salut i activitat fisicoesportiva.
Evolució psicològica del/de la jove esportista.
Recursos metodològics en l’ensenyament de l’activitat física i l’esport.
Educació i esport: agents implicats.
Contraindicacions per a la pràctica esportiva.
Lesions esportives: atencions primàries.
Primers auxilis.
Malalties transmissibles i activitat esportiva: què cal saber?
Gènere i esport.

Bloc específic. Joc i esport en edat escolar (teoricopràctic):
-

L’esport per a tothom.
Què s’entén per esport per a tothom?
Hàbits esportius a Catalunya.
Joc i esport. Metodologia i recursos.
Joc i esport.
L’esport com a activitat educativa.
La iniciació esportiva i les seves fases.
Esports col·lectius.
Esports individuals.
Noves tendències.

Format
Aquest curs es podrà fer en format en línia i/o presencial.
Durada
Durada de 50 hores lectives.
Titulació
Certificació atorgada per l’Escola Catalana de l’Esport del Consell Català de l’Esport dela
Generalitat de Catalunya.
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