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Monitoratge Dinamitzador Esportiu

MDP
MDP

Curs de Monitoratge Dinamitzador Esportiu (MDP)

Oferta formativa de nivell bàsic en matèria poliesportiva. Formació necessària per realitzar tasques de
dinamització d’activitats extraescolars. El curs ofereix un seguit d’eines i de coneixements que garantitzen
l’òptima preparació de la persona en la dinamització d’activitats esportives en edat escolar.
Àmbit d’ocupació; Dinamització d’activitats extraescolars de multiesport, monitoratge de casals i de
campus esportius. Personal que s’encarrega de la dinamització i el desenvolupament de les activitats
esportives o poliesportives i que intervé en esdeveniments esportius per a menors d’edat.
Requisits d’inscripció; Tenir 16 anys o més + Certificat d’ESO.
Certificat Escola Catalana de l’Esport (ECE)
Certificat d’assistència de cada mòdul. Una vegada certificats tots els mòduls i la validació del període de
pràctiques (150h) es tramitarà la Inscripció al (ROPEC) com a monitor esportiu, (y1) sense modalitat
especifica, a totes les persones que tinguin els requisits.
Per superar el curs cal superar tots els requisits següents:
Seguiment de l’aprofitament i valoració de la participació activa de l’alumnat durant la formació.
Prova final del curs pràctica i teòrica.
Assistir a un mínim del 80% de les hores de classes presencials.

Objectius del curs
Dotar de recursos per a una òptima competència en la dinamització d’activitats.
Conèixer diferents metodologies d’ensenyament i entendre els fonaments bàsics de l’esport.
Sensibilitzar i apropar l’esport adaptat i transmetre una mirada integradora, saludable, educativa i
responsable de l’esport.
Aprendre conceptes de planificació, programació i dotar d’eines d’anàlisi de gestió.
Conèixer els diferents tipus d’associacions esportives i les seves característiques.
Conèixer la part de gestió, organització i els rols i funcions del personal d’una entitat esportiva.
Iniciar-se en el sistema comptable.
Comprendre el funcionament i el llenguatge de l’aplicació informàtica del Ceeb.

Competències a assolir
Difondre la pràctica de l’esport des de l’àmbit educatiu.
Reflexionar sobre el procés de presa de decisions i iniciar-se en la gestió d’un grup de practicants
de manera autònoma.
Utilitzar diferents mètodes d’ensenyament aprenentatge.
Reflexionar sobre el procés de planificació i d’organització i establir un criteri vàlid d’elaboració de
plans d’actuació en concordança amb els objectius plantejats.

Monitoratge Dinamitzador Esportiu

MDP
Professorat
Bloc Comú; Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, pedagogia, psicologia, estudis
complementaris sobre educació amb perspectiva de gènere i Mediació i Resolució de Conflictes.
Bloc específic; Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, especialitzat en gestió esportiva i
titulat amb màster de gestió esportiva.

MDP Programa de Monitoratge Dinamitzador Esportiu

100h

1.

BLOC COMÚ

1.0.

Presentació institucional.

1h

1.1.

Salut i activitat Física.

1h

1.2.

Evolució psicològica de l’esportista

1h

1.3.

Recursos metodològics en l’ensenyament de l’activitat física i l’esport

4h

1.4.

Els valors de l’activitat física i l’esport. El semàfor dels valors

2h

1.5.

1h

1.7.

Perspectiva de Gènere
Primera atenció davant una lesió o accident esportiu. Contraindicacions i malalties
transmisibles
Educació i esport: tècnics, pares, esportistes i tutors de joc

1.8.

Resolució de conflictes

2h

2D.

CIATE JOC I ESPORT

35h

2D.1.

Bloc Iniciació al Joc

15h

2D.1.0.

2h

2D.1.1.

Dinamització
L'esport per a tothom.

2D.1.2.

El Joc dins la sessió d'iniciació

4h

2D.1.3.

Paper del Joc en la iniciació esportiva

6h

2D.2.

Bloc específic Joc i Esport

20h

2D.2.0.

Jocs esportius i preesportius

5h

2D.2.1.

Els esports col·lectius i individuals en la iniciació esportiva

7h

2D.2.2.

Pràctica d'activitats alternatives en la iniciació esportiva
CIATE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ

8h

1.6.

2F.

2F.1.1. Bloc Gestió de llicències

15h

1h
1h

3h

35h
5h

2F.2

Bloc específic Gestió i Organització

2F.2.1.

Fonaments de la gestió esportiva

8h

2F.2.2.

Organització de petites entitats esportives

6h

2F.2.3.

La Planificació. Conceptes Generals.

8h

2F.2.4.

Eines de Gestió
Procediments de tècniques i recursos de primers auxilis

8h

3B.

30h

15h

Monitoratge Dinamitzador Esportiu

MDP
Inscripcions
El període d’inscripció restarà obert, una vegada anunciat el curs al WEB del Ceeb, fins a cobrir
totes les places convocades o 3 dies abans de l’inici del curs.
CIATE Gestió (35h) 60€
Bloc de Primers Auxilis (15h) 30€
BLOC Comú (15h) 30€
CIATE Joc i Esport (35h) 60€
Per a poder-se inscriure a l’oferta formativa del Ceeb cal Efectuar la inscripció i el pagament
mitjançant l’aplicatiu de llicències CEEB. Adjuntar el DNI de l’alumne escanejat per davant i per
darrere després de fer la inscripció al vostre espai de configuració dades personal de l’aplicació de
llicències.
Modalitat: FORMACIÓ
Categoria: TÈCNICA/ TÈCNIC
Subcategoria: Modalitat Esportiva Específica
Inscripció Competició: Bloc Comú / CIATE joc / CIATE Gestió / Bloc Primers Auxilis / Càpsula
Només heu de fer la inscripció als mòduls NO CONVALIDATS, per saber quins mòduls heu de realitzar
us hem preparat un formulari de CONVALIDACIONS.

Cancel·lacions
El CEEB es reserva el dret de cancel·lar un curs quan el número d’assistents no arribi al mínim per al
desenvolupament de l’activitat. En aquest cas s’oferirà als participants la possibilitat de realitzar el mòdul
en la propera edició o es procedirà a l’abonament total de l’import.
Si per algun motiu no pots assistir al curs que has reservat, cal avisar amb 7 dies d’antelació i tindràs
dues opcions:
•
•

Reservar una altra data
Devolució del 50% de l’import

Si la cancel·lació es fa amb menys de 7 dies, implicarà la pèrdua del total de la inscripció.

Més informació
formacio@elconsell.cat
Web del CEEB

