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Curs VIVENCIAL de Premonitors/es Intensiu a
la Casa de Colònies El Collell
CURS VIVENCIAL
Curs vivencial de Premonitors on a través de l’aprenentatge basat en l’experiència
s’assolirà la base de les competències per ser un futur monitor/a.
QUÈ ÉS L’APRENENTATGE BASAT EN L’EXPERIÈNCIA?
Coincidint amb l’estada de colònies de CET10, durem a terme una formació teòricpràctica interactuant i convivint amb l’equip de monitors i els grups d’infants.
El valor recau en què duran a la pràctica tot l’aprenentatge teòric del curs de
Premonitor/a de manera simultània, aconseguint una consolidació de les competències i
conceptes que es fa possible mitjançant l’experiència en el mateix entorn.

DESTÍ
Casa de Colònies i activitats d’aventura el Collell
Una casa amb tots els serveis envoltada d’un entorn
natural preciós i a tan sols 12 km de Banyoles.
Entre d’altres, la casa disposa dels següents serveis:
/ Lliteres amb protecció i finestres de seguretat.
/ Dues piscines: una olímpica i una petita.
/ Camps de futbol gespa, pistes de bàsquet i futbol sala i
espais polivalents.
/ Granja amb animals, teatre i discoteca.
/ Més informació www.elcollell.cat
DATES
Del 25 al 29 de juny.

OBJECTIUS GENERALS

/ Transmetre la importància i transcendència de la
figura del/la monitor/a dins l'àmbit de l'educació en
l'esport i el lleure.
/ Obtenir una experiència d’interacció real com a
monitors/es.

/ Crear un entorn on a través del joc s’afavoreixi el
desenvolupament integral del noi/a.
/ Fomentar valors útils per la persona i la
convivència amb els altres.
/ Respectar el dret a la diferència i la diversitat.
/ Promoure el respecte pel nostre entorn.
/ Descobrir noves formes d’entreteniment a través
del joc, l’expressió i la convivència.
Incidint explícitament en l’educació en valors

METODOLOGIA
Totes les activitats aniran vinculades a
l’aprenentatge vivencial del Premonitor/a
d’acord amb el grup d’infants que tingui com
a referència.

La metodologia es caracteritzarà per:
/ Cercar la motivació d’activitats globals
basades en les habilitats bàsiques com a
reforç dels ensenyaments tècnics.

/ Aconseguir una intencionalitat educativa
per part dels futurs monitors/es.
/ Permetre una major capacitat d’adaptació
al grup gràcies als continguts d’habilitats
bàsiques.

ELS MITJANS EDUCATIUS:
L’EQUIP HUMÀ
L’equip humà que exercirà les tasques
educatives els diferents projectes estarà
format pel personal següent:
/ Coordinació Pedagògica
/ Director/a de lleure
/ Monitors/es
/ Monitors/es en pràctiques
/ Alumnes curs Premonitor/a

EL PROJECTE FORMATIU

VIVENCIAL

/ Convivim amb els monitors/es i infants de les
colònies de CET10

PRÀCTIQUES

/ Potenciem l’aprenentatge mitjançant les
pràctiques directes amb els diferents grups
d’infants

ACTIVITATS

/ Activitats d’aventura: Hípica, tir amb arc,
rocòdrom, cursa d’orientació, camp d’aventura.

PLANNING ACTIVITATS SETMANAL (MODEL ORIENTATIU)
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ACTIVITATS D’AVENTURA
Durant la setmana es faran 2 activitats d’aventura tipus camp d’aventura, trecking
aquàtic, tir amb arc, rocòdrom, tirolina i molt més!

EL COLLELL INSTAL·LACIONS

Habitacions

Menjador

Pistes

QUÈ CAL POSAR A LA MOTXILLA?

ADVERTIMENTS

/ Roba còmoda per cinc dies, calçat
còmode i d'esport.
/ Sac de dormir.
/ Pijama.
/ Roba de bany per la piscina.
/ Crema solar.
/ Tovallola i sabatilles per la dutxa.
/ Tovallola per la piscina.
/ Necesser: Raspall de dents, pasta
dentífrica, sabó de dutxa, pinta...
/ Repel·lent d’insectes en qualsevol
format.
/ Jerseis d’abric/polars i pantalons llargs
per les nits i primera hora del matí.
/ 1 bossa per la roba bruta.
/ Calçat de recanvi per si un cas.
/ Llanterna.

/ Cal tenir molt en compte que en els cursos
de Premonitors/es recomanem no portar
aparells de música ni jocs electrònics.
/ En cas que l’alumne/a porti el telèfon
mòbil, l’organització no es fa responsable
de la pèrdua o sostracció d‘aquest. Durant
el curs l’alumne/a n’haurà de fer un ús
responsable.

T’esperem!

