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Fundació d'Esplais
Santa Maria de Núria

Amb conveni amb:

Ramon i Cajal 5
25600 Balaguer Lleida
Telèfon i fax 973 44 69 77

Curs de Director de Lleure
Objectius
-

Preparar per a la tasca de coordinació i gestió de l’equip de monitors.
Aprofundir en la formació iniciada en els cursos de monitors.

Condicions d’accés
-

Tenir el títol de monitor.
O bé, tenir més de 23 anys i acreditar documentalment una experiència suficient en activitats
de lleure, i posseir el títol de Batxillerat Superior o FP 2n grau o equivalent.
O bé, estar en possessió del títol de Diplomat en Ciències de l’Educació i acreditar suficient
experiència en activitats de lleure.

Estructura del curs
Etapa lectiva:
Bloc General
Etapa lectiva: Bloc
d’Especialització
Treball individual
d’aprofundiment
Etapa de
pràctiques
Elaboració de la
memòria
Crèdits
reconeguts
lliure elecció UDL

100
Continguts teòrico‐pràctics del curs.
hores
70
Podrà cursar‐se abans, durant o després del Bloc General.
hores
A partir dels temes suggerits per l’Equip de Formació.
Les pràctiques es podran realitzar en activitats continuades o intensives
175
d’educació en el lleure fent funcions de director i supervisades i
hores
avaluades per un Director Diplomat.
25 La memòria escrita inclourà les fases de preparació, realització i
hores avaluació de l’activitat.
7,5 crèdits (consultar cada cas en la pròpia universitat)

Dates i lloc
El curs es realitzarà en dues parts de forma intensiva i en règim de pensió complerta a l’Alberg
Montsec Mur: consulteu web
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/allotjaments/alberg
s_i_cases/cases_de_la_fundacio_pere_tarres/allotjaments_fitxes/33
•
•

Primera part:
Del 27/12/2011 (mati ) al 31/12/2011 (mati)
Segona part:
Del 31/03//2012 (mati) al 05/04/2012 (mati)

Preus
•
•
•

Matrícula alumnes que formen part de la FEMN: 85 €.
Matrícula alumnes que NO formen part de la FEMN: 125 €
Estada: 125€ primera part + 155€ segona part

L’import de la matricula inclou materials basics i l’assegurança, així com diferents despeses acadèmiques.
El preu de l’estada inclou pensió complerta durant els dies que es realitza el curs.

Matrícula i més informació
-

Per a formalitzar la matrícula us podeu posar en contacte amb formacio@femn.org.
Data màxima de matriculació: el 30 de novembre de 2011. Places limitades

