
 
 

  

 
Curs de Monitor/a d’activitats de dinamització en 

l’àmbit  poliesportiu 
 

Vols treballar en l’àmbit esportiu i estar inscrit/a al ROPEC? 
 

• Què és? 

El Curs de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu, desenvolupat amb 
conveni i autorització de l’Escola Catalana de l’Esport en aplicació de la Disposició Addicional 
Quarta de la Llei 3/2008, permet l’alta al ROPEC (Registre de Professionals de l’Esport de 
Catalunya), que és l'eina que garanteix l'acreditació de les persones que exerceixen les activitats 
professionals regulades a la Llei 3/2008 de l'exercici de les professions de l’esport 

 

• On podràs treballar? 

En patronats municipals, ajuntaments, consells comarcals, associacions de mares i pares 
d’alumnes, centres educatius, associacions esportives escolars, consells esportius i entitats 
(inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives, del Consell Català de l’Esport 

 

• Quines tasques podràs realitzar? 

Activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat, com per exemple 
dinamització i el desenvolupament de les activitats esportives o poliesportives, esdeveniments 
esportius per a menors d’edat, campus esportius i activitats extraescolars. 

 

BLOCS FORMATIUS 
 

Per aconseguir el títol de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu és 
obligatori haver superat els blocs formatius descrits a l’esquema: 2 CIaTE (Curs d’iniciació a 
tècnic/a esportiu/iva), Càpsula de primers auxilis i període de pràctiques. 



 
 

  

L’assistència a cada bloc és obligatòria, ja sigui assistència virtual o presencial. Per superar 
cadascun d’aquests 3 blocs, cal assistir a un mínim del 80% d’assistència de cada acció formativa. 

S’aniran actualitzant a la nostra web les inscripcions als blocs formatius que estiguin actius. 

 

_Darrera actualització: 10/03/21 

 
* Estàs exempt/a de fer a el CIaTE de Jocs i Esports + Bloc Comú (50h), si disposes de les següents 
formacions certificades: 
 

1. Graduat/ada en educació primària o mestre d’educació primària (6-12 anys) 
2. Certificat de professionalitat de Direcció i Coordinació o de Dinamització d’activitats de 
temps lliure educatiu infantil i juvenil.  
3. Diploma de Director/a o de Monitor/a d’activitats de lleure infantil i Juvenil (DG Joventut). 
 

 

RECONEIXEMENT I CERTIFICACIÓ 
 

Els Cursos d'Iniciació a Tècnics/ques d'Esport (CIaTE) seran reconeguts mitjançant una 
certificació d'assistència signada per l'Escola Catalana de l'Esport del Consell Català de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya.  

Quan es finalitzin totes les accions formatives, es tramitarà el ROPEC. 

 
 

REQUISITS DEL PARTICIPANTS 
 
Per assistir als formatius, els participants hauran de reunir les condicions següents: 

• Tenir 16 anys.* 

• Acreditar que estàs en possessió de l’ESO* o equivalent a nivell acadèmic.  
 
*Es pot cursar un bloc formatiu CIaTE tot i que encara no tingui els 16 complerts ni l’ESO 
finalitzada. Fins no tenir els 16 no s’emetrà el certificat. 
 
 

PER A MÉS INFORMACIÓ... 
 
Consulta’ns: paula@cebllob.cat i escolatutors@cebllob.cat 

Telèfon: 682 84 73 82 -  93 685 20 39 
www.cebllob.cat 
 

 

mailto:paula@cebllob.cat
mailto:escolatutors@cebllob.cat
http://www.cebllob.cat/


 
 

  

 

 

El període de pràctiques en qualsevol procés formatiu, és el que permet donar l’aplicabilitat i la 

consolidació d’aquells coneixements adquirits, per tant la seva importància és vital.  

El procediment és el següent: 

1- Posar-te en contacte amb l’entitat amb la que tinguis vincle o buscar un lloc on tinguis 
interès en fer-les. 

2- L’entitat ha d’omplir el document d’acceptació de pràctiques*, on es fixa l’horari 
establert d’aquest període. 

3- Realitzar les pràctiques corresponents. 
4- L’entitat ha d’omplir el document de certificació de pràctiques*. 

 
*La documentació necessària es facilitarà a l’alumnat un cop finalitzin el primer CIaTE. 

ASPECTES IMPORTANTS 

A què han d’anar orientades les pràctiques? 

• Realització tasques en l’àmbit de les activitats físiques i esportives per a infants i joves 
menors d’edat. 

• Dinamització i desenvolupament de les activitats esportives o poliesportives. 

• Intervenció en esdeveniments esportius per a menors d’edat. 

On es poden fer? 

• En patronats municipals, ajuntaments, consells comarcals, associacions de mares i pares 
d’alumnes, centres educatius, associacions esportives escolars, consells esportius i 
entitats degudament inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives, del Consell 
Català de l’Esport. 

Quan es poden fer? 

• Es poden iniciar un cop superat un dels CIaTE (CIaTE de Gestió i organització de petites 
entitats esportives, CIaTE de Jocs i Esports o dinamitzadors del PCEE). 

• Es poden iniciar quan s’hagin complerts els 16 anys.  

• A partir de la finalització del Curs de Procediments, Tècniques i Recursos de Primers 
Auxilis, s’ha de realitzar en un màxim de 12 mesos. 

Com es poden distribuir les hores? 

• No es poden realitzar activitats de pràctiques més de 8 hores diàries i cal preveure que 
es gaudeixi de períodes de descans i, si s’escau, de pausa per a dinar. 
 

• No es poden realitzar pràctiques més de 5 dies a la setmana. 

Període de pràctiques (150 hores) 
 


