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                   Diploma oficial de Monitor/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil 
 

 

Curs de monitores i monitors residencials 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 cost és de 430€.  
(Caldrà avançar un import de 150€ en el moment de fer la preinscripció) 

 
 
 

Les 100 hores presencials es faran en les següents dates: 

Agost 2021 
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Les 25 hores virtuals es podran iniciar al setembre i es podran finalitzar finalitzar fins a mitjans d’octubre. Les 25 hores 
corresponents a la memòria, es podran desenvolupar un cop s’iniciin les pràctiques per part de l’alumne. 
 
Les pràctiques solament 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 l’avaluació de la formació, i per tant 
suposarà el no apte, qualsevol alumne que no marxi el primer dia del curs a les 9 del matí des del lloc de sortida, o marxi 
abans de l’últim dia, a l’hora indicada. Quedarà exclòs de la formació qualsevol alumne que tingui incidència horària. 

 
 
 

La part teòrica del curs caldrà complementar-la amb: 
 

• 160 hores de pràctiques al centre d’esplai al qual es formi part 

• Una memòria de pràctiques la qual haurà de lliurar-se en les convocatòries que estipula la normativa de l’escola: 
a 30 de març (obtenint el títol a 30 de maig) o bé a 30 de setembre (obtenint el títol a 30 de novembre). Es disposa 
fins a tres anys per acabar les pràctiques. 

 
Participar als cursos residencials del MCECC implica conèixer i acceptar la normativa acadèmica, la qual es pot descarregar 
des de la web i caldrà lliurar signada, juntament amb: 
 

- Document acreditatiu membres MCECC  
- Còpia del DNI (de les dues cares i en un sol full DINA4 

         
Aquesta  documentació  caldrà lliurar-la  en  el  moment  de fer  la  inscripció  a  través  del  formulari corresponent. 
 
Es recomana que cada alumne porti llibreta i bolígraf pel seguiment de les sessions. 
La llengua vehicular del curs serà el català. 

 
 
 

Per fer el curs, cal assistir a la reunió informativa el 30 de juny a les 19:00 en format telemàtic. 

 
 
 

Contactar directament amb el coordinador del curs: residencialsmcecc@peretarres.org 

 Formació Residencial: Es marxarà el dia 20 
d’agost a les 9 del matí des del c. Numància 149. 
S’arribarà el dia 29 d’agost als voltants de les 17.30 
al mateix lloc. 
Caldrà portar el dinar del primer dia. 

1.Requisits d’accés 

2.Cost del curs 

3.Dates i horaris 

5.Observacions 

7.Per a més informació individualitzada 

6.Reunió informativa 

4.Assistència i hores de formació 
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