ORGANITZA:

GESTIONA I HOMOLOGA:

C/ Comarca, 49 Bx 1ª (Igualada)
Tel: 936 782 141 / 633 59 20 40
E-Mail: jocnet@jocnet.info
www.jocnet.info

Característiques del curs
En aquest curs s’adquireixen coneixements i recursos necessaris per iniciar-se al
món del monitoratge/tècnic esportiu.

Estructura i metodologia
El curs s’impartirà per mòduls que estan organitzats de la següent manera:
- Bloc específic 35h (intensiu durant les vacances de Nadal, 21, 23, 24, 27, 28,
30 i 31 de desembre i els dies 2, 3 i 4 de gener de 9:30 a 13h.)
- Bloc comú 15h (Octubre i novembre); Dies 19 i 26 d’octubre i 9 i 16 de
novembre de 9 a 12:45h
- Primers auxilis 15h (Intensiu durant el període de Vacances de setmana Santa.
- Bloc comú 15h (Octubre i novembre); Dies 19 i 26 d’octubre i 9 i 16 de
novembre de 9 a 12:45h
- Pràctiques (150h): les pràctiques es podran realitzar al llarg de l’any un cop
finalitzat el bloc comú.
El curs estarà impartits per diplomats i llicenciats en ciències de l’Activitat física i
l’esport i es desenvoluparà el programa de manera dinàmica i fent participar
activament als alumnes en tot el procés de formació.

Titulació que s’acredita
Amb la realització de tots els blocs/mòduls i les pràctiques s’obté la titulació de
tècnic esportiu i es possibilita la inscripció al ROPEC (registre oficial de
professionals de l’esport de Catalunya).

Compromís amb la inserció laboral
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Des de Jocnet adquirim el compromís d’incorporar al nostre equip per treballar a
les activitats d’estiu (casals, campus...) a tots aquells alumnes que finalitzin
satisfactòriament el curs i facin les pràctiques en algun dels nostres centres o
activitats.

Preu del curs i forma de pagament
- Bloc comú: 60 €
- Bloc específic: 80 €
- Primers auxilis: 60 €
El pagament es realitzarà per blocs i es fa al moment de formalitzar la inscripció.
No es reservarà cap plaça fins que no es faci l’abonament.

Jocnet Gestió Esportiva
Esportivitza la teva vida!
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