Formació per la Inclusió
CAPACIT’ADD
Capacit’add és una proposta formativa especialitzada
que s’adreça a joves amb discapacitat intel·lectual
lleu, Intel·ligència Límit, que vulguin iniciar el seu camí
professional en el sector de l’esport i l’educació en el
lleure.
Ofereix als alumnes oportunitats de creixement
personal i professional, alhora que els dota d’eines i
estratègies per tal de millorar la seva ocupabilitat dins
l’àmbit professional de l’esport i el lleure educatiu.
Un itinerari formatiu que s’adapta a les capacitats
de cadascun dels alumnes en funció del seu perfil i
cercant la millora del seu potencial individual!
Es crea una xarxa amb altres agents i entitats del
sector, per tal que prenguin consciència del potencial
d’aquest nou perfil professional i els puguin incorporar
en els seus equips de treball, en pro d’una societat
més inclusiva i una autèntica educació en valors.

2
Cursos

ÀMBITS
DE TREBALL
/ Auxiliar de
monitoratge en l’àmbit
de l’educació en el
lleure.
/ Auxiliar de
monitoratge en l’àmbit
de l’esport escolar.
/ Auxiliar d’animador en
activitats culturals,
lúdiques i recreatives
amb gent gran.
/ Auxiliar Tècnic
en instal·lacions
esportives.

D’octubre a juliol

1200

Hores lectives aproximades

300

Hores de pràctiques professionals
en entitats i empreses del sector

On s’imparteix
Centre de Formació CET10
Carrer Agricultura, 232 · 08020 Barcelona
CEM Júpiter
Tel. 933 13 79 76 - info.formacio@cet10.com
www.cet10.com

Objectius

Continguts

/ Oferir als alumnes participants
oportunitats de creixement personal i
professional dins el sector de l’esport i
el lleure educatiu.
/ Dotar als alumnes d’eines i estratègies
per tal de millorar la seva ocupabilitat
dins l’àmbit professional de l’esport i el
lleure educatiu.
/ Potenciar un treball en xarxa amb
entitats i empreses del sector, que
treballin en favor de la inclusió dels
joves amb diversitat funcional.
/ Conscienciar a empreses i entitats del
sector de la incorporació laboral de
treballadors/es amb aquest perfil.

Educació en el lleure
/ L’esport i el lleure educatiu.
/ Interessos i necessitats dels infants per
etapes.
/ Educació en valors.
/ Educació per la salut.
/ Tècniques i recursos.
/ Habilitats i competències del monitor/a.
/ Programació i avaluació d’activitats.
/ Educació ambiental.
Esport educatiu
/ Esport i salut al llarg de la vida.
/ Joc i esport en edat escolar.
/ Activitats físicoesportives en
instal·lacions esportives convencionals.
/ Activitats físiques de lleure per a la gent
gran.
/ Gestió i organització de petites entitats
esportives.
/Activitats de dinamització en el medi
natura
Pràctiques laborals esport i lleure
educatiu
/ Contacte amb el món laboral.
/ Posada en pràctica dels aprenentatges
adquirits.
Mòdul transversal
/ Orientació i acompanyament a la recerca
laboral
/ Desenvolupament de competències
emocionals i socials

Destinataris
Joves a partir de 17 anys amb discapacitat
intel·lectual lleu.

Amb la col·laboració de

Tate Bonany fundadora, directora i
gerent de l’Associació Joc Viu.
Merche Ríos doctora en Ciències de
l’Educació. Es dedica a la investigació i la
docència en temàtiques vinculades a la
discapacitat intel·lectual.

Titulacions que s’obtenen
/ Títulació de premonitor/a en educació en lleure adaptada.
/ Títol de monitor/a d’educació en el lleure infantil i juvenil adaptat.
/ Titulació de CIATE en esport i joc en edat escolar.
/ Titulació de CIATE en activitats fisicoesportives en instal.lacions esportives convencionals.
/ Titulació de CIATE en gestió i organització de petites entitats esportives.
/ Titulació de CIATE activitats físiques i de lleure per a la gent gran.
/ Titulació de CIATE en activitats fisicoesportives en el medi natural.

