MONITORS/ES D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENILESPECIALITZACIÓ VETLLADOR/A
NÚM. HORES CURS: 383 h.
DATA D’INICI PREVISTA: 26-03-2021
DATA DE FINALITZACIÓ PREVISTA: 27-07-2021
MODALITAT D’IMPARTICIÓ: MIXTA (PRESENCIAL+ON LINE)
HORARI (sessions presencials): De dilluns a divendres de 9:00 a 15:00 h.
PERFIL DE L’ALUMNAT:
- Persones en situació d’atur
- Majors de 18 anys
- Nivell de coneixements:
Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar o estudis equivalents
Haver superat la prova d’accés a CFGM
Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 i/o 45 anys
- Coneixements bàsics de llengua catalana i/o castellana
- Competències digitals: preferiblement amb coneixements d’informàtica i possibilitat
d’accés a internet
- Valorable experiència laboral-coneixements pràctics-voluntariat en ocupacions
associades a l'especialitat formativa
- Persones amb interès i predisposició per a treball en l’àmbit del lleure-extraescolars
PROGRAMA DEL CURS:
BLOC 1: MONITORS/ES D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL (327 H.) PRESENCIAL + ON LINE
- MÒDUL 1: Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil (50 h.)
- MÒDUL 2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (25 h.)
- MÒDUL 3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (50 h.)
- MÒDUL DE PRÀCTIQUES EN EMPRESES (160 h.)
- SUPERVISIÓ DE PRÀCTIQUES-EL.LABORACIÓ DE LA MEMÒRIA (42 h.)
BLOC 2: HIGIENE ALIMENTARIA (6 h.) – ON LINE
BLOC 3: SUPORT A LA INCLUSIÓ ESCOLAR: VETLLADORS/ES (40 h.)-ON LINE
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BLOC 4: TÈCNIQUES DE RECERCA DE FEINA (10 h.)-ON LINE
-

Assistència obligatòria al 85% de la formació per obtenir la titulació.

OBSERVACIONS:
Formació on line:
- L’ organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada
participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs
en moment que més li convingui.
- Es dissenya preveient una càrrega de treball setmanal i es recomana connectar-se
a la plataforma, com mínim, cada dos dies.
- La comunicació amb la tutora del centre executor del curs (Escola EFA) es podrà
realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus
dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un
temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).
- Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en
el cas de que un/a alumne/a no pugui complir amb els terminis haurà de justificarho, prèviament, al/a la tutor/a del curs qui valorarà la possibilitat de fer una
excepció).
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER ACCEDIR AL CURS:
- Fotocòpia DNI-NIE.
- Acreditació d’estudis mínims requerits.
- Full d'inscripció a l'Oficina de Treball de la Generalitat com a demandant
d'ocupació.
- Informe emès per Barberà Promoció que acrediti les accions de millora de
l’ocupabilitat (si s’escau).
- Informe emès pel servei de benestar social que acrediti la situació de
vulnerabilitat social (si s’escau).

Més informació-inscripcions:
FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
C/De la Torre d’en Gorgs, 40
08210-Barberà del Vallès
mabel.martin@barberapromocio.cat
Telf: 937192837-Recepció o Ext.753
Mòbil nº 662 313 496
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