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 Curs de monitor/a 
 
 

Estada  a la Ruca /Sala: del 22 al 30 d’agost de 2014 

9 dies d’estada a La Ruca / La Sala 
* Sortida: 22 d’agost, a les 9h, davant la seu de la Fundació Pere Tarrés, al c. Numància 149-
151 de Barcelona. 
* Tornada: 30 d’agost, al mateix emplaçament. 

 
 

Preu curs Monitor/Monitora: 385 € 

El preu inclou: 
 transport a la casa de colònies 
 l’estada a la casa de colònies (àpats i allotjament) 
 el dossier de monitors 

 

 

 
Curs Monitors/es LA SALA 1 

  

 
Curs Monitors/es LA SALA 2 

  

 
Curs Monitors/es LA RUCA 

  

https://gif.peretarres.org/Matricula/inscripcio.aspx?codicurs=1899&idi=ca�
https://gif.peretarres.org/Matricula/inscripcio.aspx?codicurs=1898&idi=ca�
https://gif.peretarres.org/Matricula/inscripcio.aspx?codicurs=1900&idi=ca�
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 Curs de director/a 
Es compon de tres parts: 

1a part: dv. dia 22 al ds. 30 d’agost de 2014 

9 dies d’estada a La Ruca / La Sala 
* Sortida: 22 d’agost, a les 9h, davant la seu de la Fundació Pere Tarrés, al 
c.Numància 149-151 de Barcelona. 
* Tornada: 30 d’agost, al mateix emplaçament. 

2a part: dissabte 20 i diumenge 21 de setembre de 2014 

2 dies de classes a Barcelona  
* Sessió de dissabte: de 9 a 14h i 15,30 a 20,30h 
* Sessió de diumenge: de 9 a 14h 

3a part: Cap de setmana (dates a determinar) de 2014 

Cap de setmana residencial en casa de colònies (per determinar)  
*De dissabte a les 10h a diumenge a les 14h 
*El desplaçament corre a càrrec de l’alumne/es 
*Caldrà portar tots els àpats. 

 

Preu curs Director/Directora: 460 € 

El preu inclou: 
 transport a la casa de colònies del mes d’abril 
 l’estada a la casa de colònies del mes d’abril (àpats i allotjament) 
 el dossier de directors 
 pernoctació en una casa de colònies el cap de setmana de juny (no inclosos els àpats) 

 
 
 

Curs Directors/es 
LA SALA 

 
Curs Directors/es 

LA RUCA 

 
 

 
 
 

https://gif.peretarres.org/Matricula/inscripcio.aspx?codicurs=611249&idi=ca�
https://gif.peretarres.org/Matricula/inscripcio.aspx?codicurs=611248&idi=ca�
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 Informació d’interés 
Matriculació 

 
A partir del dia 20 de juny a les 9:00h del matí, a partir de les dues vies següents: 
 
Matrícula on –line (a través dels enllaços d’aquest document): El pagament on-line 
no té cap càrrec, t’ofereix totes les garanties de seguretat i confidencialitat. Només es fa 
amb targeta de qualsevol entitat financera, tant de crèdit, com de dèbit. 
 
A la Secretaria de l’Escola de l’Esplai: 
Carrer Carolines, 10 - Barcelona - Tel.93 410 16 02 
(De dilluns a dijous de 9:30h  a 14h i de 15 a 18h i divendres de 9:30h  a 14h) 

 

Places limitades 
 
 

Recorda! 
 

 Per fer el curs, cal assistir a la reunió informativa el 20 d’agost a les 
16,30h a l’edifici de Numància 149-151 
 

 El primer dia de l’estada cal dur el dinar, així com en els dissabtes de les 
classes a Barcelona. 

 
 No t’oblidis de portar, abans del 31 de juliol, el document que acredita que ets 

membre del MCECC, extret del GESPLAI (consulta les instruccions), a: 
o Secretaria de l’Escola de l’Esplai 
o Carrer Carolines, 10 - Barcelona - Tel.93 410 16 02 
o De dilluns a dijous de 9:30h  a 14h i de 15 a 18h i divendres de 9:30h  a 14h 

• bé per Fax a 934394515 o  correu electrònic 
secretariaif@peretarres.org  

o *Després del 31 de juliol s’invalidaran totes les matriculacions que no aportin el 
document acreditatiu. 

 
Més informació  
 
93 410 16 02  
Carolines, 10 - Barcelona  
De dilluns a dijous de 9:00h  a 14h i de 15 a 18h i divendres de 9:00h  a 14h 
 

mailto:secretariaif@peretarres.org�

