
        
 

 
 
 

 

 

 

DADES I PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ 

      

     Dates: Del 4 de novembre 2022 al 24 de febrer 2023 

Horari: Divendres de 17.00 a 21.00 h. / Dissabtes de 10.00 a 14.00 h.  

Hi han 2 sessions de sortida a la natura: dissabte 26/11/2022 de 09.00 a 14.00 h i divendres 
24/02/2022 de 17.00 a 20.00 h i pràctiques al juliol a “L’estiu a l’escola”. 

Dissabte 16 d’abril de 2016 i 21 i 22 de maig 2016, pràctiques de tallers al Daltabaix. 

Lloc:   

 Espai Jove .Nord - Centre Cultural. Pl. de les Cultures, s/n – Tel. 93 774 22 00  

Preu total: 250 € 

Escola: Escola Educa 

Requisits: Tenir més de 18 anys 

Procediment d’inscripció: 

 Per tal de formalitzar la reserva d’inscripció s’ha de fer un pagament de 40 euros   de matrícula 
(que en cap cas es retornaran). O bé el 100 % si es vol. . Al següent número de compte:  
 

 BANC SABADELL  ES72 0081 1596 8600 0101 49071-0153-14-3300007190 

 BANC SABADELL  ES72-0081-1596-86-0001014907 1-0153-14-3300007190 

 (Indicant el Nom de l’alumne que fa l’ingrés i posant “Monitors  Martorell” 

 

 Omplir fitxa d’inscripció i aportar la següent documentació. 
 

- Fotocòpia del DNI 
 

1.- S’ha de portar la fitxa, la documentació i el resguard de l’ingrés a les oficines del Departament de 
Joventut (2ª planta Espai Jove .Nord - Centre Cultural) 
  
2.- La inscripció al curs quedarà formalitzada en el moment en que es faci l’ingrés del 100 % de l’import. 
El pagament de la matricula dona dret a guardar la plaça fins a 1 setmana abans de començar el curs, si 
en aquests moments encara no s’ha formalitzat el pagament, la plaça queda vacant per d’altres 
persones interessades.  
 
3.- Un cop formalitzada la matrícula, si es causa baixa del curs, fins a 3 dies laborables abans de l’inici 
del mateix es retornarà el 60 % de la matrícula. Un cop començat el curs o en els 3 dies abans del seu 
inici no es farà cap devolució. 
 
4.- Per aconseguir la titulació de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil cal superar: 
 

- Un bloc de 150 hores lectives. 
- Un bloc de 160 hores de pràctiques. 
- Un treball/memòria sobre les pràctiques. 


