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Curs de monitores i monitors a Mallorca  
 

 

 

Ser monitora o monitor d’un centre d’esplai del MCECC. Disposar dels 18 anys complerts el primer dia 

de curs.  

Per un bon seguiment i per poder viure i participar de la part virtual del curs, es recomana poder accedir a un 

ordinador amb connexió a Internet, amb uns mínims coneixements de navegació i programes d’edició de text. 

 
 
 

El preu del curs és de 225,00€ per alumne al que cal afegir 90,00€ per de l’estada (amb pensió completa) a 

la Casa de Colònies Binicanella (on es farà la formació).  

Al tractar-se d’un curs destinat a membres del MCECC, cal aplicar els descomptes que el Moviment té establers 

en formació i que podeu consultar en aquest web: per als seus membres, el MCECC descompta fins el 50% 

del preu de la formació.  

Fruit de l’aplicació d’aquests descomptes, l’alumne, en el moment de fer la matrícula, haurà de satisfer: 

+ 168,75 € (descomptats el 25% primer del citat descompte) 

+ 90,00 € (de l’estada a la Casa de Colònies)  

TOTAL A PAGAR EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA: 258,75 € 

 

Un cop finalitzada la formació, i en el moment que s’acrediti la titulació de l’alumne, el MCECC retornarà el 2n 

25% de descompte: 56,25€ (que es pagaran directament al centre d’esplai del que formi part l’alumne en el 

moment de la matrícula). (Per tant, per aquells alumnes que completin la formació, el curs costarà 202,50 €) 

 
 

Les hores presencials es faran en les segünets dates: 

Abril 2019 

Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

    
      

   Formació en Caps de Setmana:  

Dissabtes de 10 a 14h i de 15h a 19h. Diumenge 7 d’abril de 10 a 14h i de 15h a 19h i diumenge 14 d’abril de 9h a 15h. 

 Formació en vacances de Setmana Santa. Període intensiu (Hi haurà classe el 18, 22, 23 i 24 d’abril de 2019) 

Horari de 10 a 14h i de 15 a 19h 
Cada alumne es fa càrrec dels àpats corresponents               

 Formació Residencial.  

Inici dijous 25 a les 9h i final diumenge 28 a les 19h. 

 
La formació presencial NO RESIDENCIAL es farà a la seu de l’Escola de Formació a CAN TÀPERA, i els dies 

de Formació Residencial (25 al 28 d’Abril) a la Casa de Colònies de Binicarella. 

 

 

1. Requisits d’accés 

2. Cost del curs 

3. Dates i horaris 

https://www.peretarres.org/mcecc/serveis-als-esplais/formacio/tipologies-suport-formacio
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Les 25 hores virtuals es començaran a l’inici del curs i finalitzaran a finals de maig. Les 25 hores de 

dedicació corresponents a la memòria, es podran desenvolupar un cop s’iniciin les pràctiques per part de 

l’alumne. 

 
Les pràctiques es podran iniciar un cop finalitzi la part teòrica del curs. 
 

 
 
 

L’assistència ha de ser del 100% de la formació residencial. Quedarà exclòs de poder ser avaluat, i per tant 

suposarà el no apte, qualsevol alumne que no es presenti el dia 25 d’abril a les 9 del matí a la casa, o marxi 

abans del dia 28 d’abril inclòs.  

Per la formació de caps de setmana  i del període intensiu, es pot faltar o tenir incidència horària fins a 

un màxim de dues classes, sempre i quan estigui justificada oficialment (document mèdic, examen o laboral). 

 
 
 

La part teòrica del curs caldrà complementar-la amb: 
 

 160 hores de pràctiques al centre d’esplai federat al MCECC i del qual es formi part, i sempre amb 

una activitat DECLARADA a la Direcció Insular de Joventut, en cas de realitzar les pràctiques en 

activitats No Declarades, no es podrà obtenir la titulació. De les 160 hores, el 65% han de ser 

d’intervenció directa en activitat amb infants i el 35% restant es pot computar com a reunions de 

preparació i avaluació, així com la realització de la Memòria de pràctiques. 

 Entrega de memòria de pràctiques la qual haurà de lliurar-se a l’escola en finalitzar les pràctiques, en 

les dates establertes prèviament durant la realització del curs teòric. 

Participar als cursos formatius i residencials del MCECC implica conèixer i acceptar la normativa acadèmica, la 

qual es pot descarregar des de la web, juntament amb: 

- Document acreditatiu membres MCECC (consultar les instruccions) 

- Còpia del DNI (de les dues cares i en un sol full DINA4) 

- Una fotografia de Carnet. 

Es recomana que cada alumne porti llibreta i bolígraf pel seguiment de les sessions. 

La llengua vehicular del curs serà el català. 

 
 

 

El curs presencial, No Residencial, es farà a la seu de l’Escola de Formació a CAN TÀPERA: Can Tàpera, 5, 
Sant Agustí, 07015 - Palma de Mallorca, Illes Balears 
  
I els dies residencials a la Casa de Colònies de Binicarella. 
Adreça:  Ctra. de Santa Maria, km 2.5. Bunyola, Illes Balears 

 

 
 

En cas de necessitar més informació es pot contactar amb la coordinació del curs al correu electrònic: 
residencialsmcecc@peretarres.org o bé al 971714479 
 

5. Observacions 

7. Informació i contacte  

 

4. Assistència i hores de formació 

6. Lloc de realització  

 

https://www.peretarres.org/arxius/mcec/butlleti/instruccions_certificat_gesplai.pdf
mailto:residencialsmcecc@peretarres.org%252

