
 

 

 

 

CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS DE 

DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT 

POLIESPORTIU 

2022-2023 

Continguts 

 

• Per aconseguir el títol de monitor d’activitats de dinamització en l’àmbit 

poliesportiu és obligatori haver superat les següents accions formatives: 
 

BLOC COMÚ de CIATE (15h)(1) 

+ 
BLOC ESPECÍFIC CIATE en 1 d’aquestes modalitats: 

 
• 2D. JOC I ESPORT EN EDAT ESCOLAR (35h)(1) 

• 2H. DINAMITZADOR DEL PLA EXPERIMENTAL D’ESPORT A L’ESCOLA (35h)(1) 

• 2H. DINAMITZADOR DEL PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA (35h)(1) 

+ 
BLOC ESPECÍFIC CIATE en: 

 
• 2F. GESTIÓ DE PETITES ENTITATS ESPORTIVES (35h) 

+ 
3B. Curs de Procediments de tècniques i recursos de Primers auxilis (15h) 

+ 
150 hores de PRÀCTIQUES 

 
(1) Estàs exempt/a de fer aquestes cursos, si disposes de les següents formacions certificades: 

1. Graduat/da en mestre d’educació primària. 

2. Certificat de professionalitat i Diploma de director/a i/o de monitor/a d’activitats de lleure infantil i Juvenil (DG Joventut). 

3. Qualsevol títol del Sistema Educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de dinamització d’activitats 

d’educació en el lleure infantil i juvenil. 



 

 

 

 

Requisits 

 

• Edat mínima: 16 anys complerts en el moment de la inscripció. 

• Acreditar que estàs en possessió de l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o 
equivalent acadèmic. 
*Si només es vol cursar CIATE (Bloc Comú i Bloc Específic) l’únic requisit serà el de 
tenir 16 anys complerts en el moment de la inscripció. 

• Fotocòpia del DNI i 1 fotografia de carnet. 

• Els menors de 18 anys hauran d’adjuntar l’autorització paterna/materna. 

 
Per a què serveix aquest títol? 

• El títol de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu et 
permetrà registrar-te al ROPEC. 

• Podràs treballar com a monitor/a d’activitats poliesportives que organitzin els 
Consells Esportius, els Ajuntaments, els Patronats Municipals , els centres educatius, 
les AMPA i altres entitats esportives. 

• Amb aquest títol també podràs treballar en Casals, Estades i Campus esportius 
durant les temporades de vacances escolars. 

 
 

Calendari 
 

Bloc formatiu Data Horari Preu 

BLOC COMÚ (15h) 22 i 23 desembre 
09.00 a 14.00 

i de 16.00 a 19.00 
30€ 

2D. JOC I ESPORT EN EDAT ESCOLAR 
(35h) 

27, 28, 29 i 30 desembre 
09.00 a 14.00 

i de 16.00 a 19.30 
70€ 

2F. CIATE GESTIÓ DE PETITES 
ENTITATS ESPORTIVES (35h) 

3, 4, 5 i 6 d’abril 
09.00 a 14.00 

i de 16.00 a 19.00 
70€ 

3B. PROCEDIMENTS DE TÈCNIQUES I 
RECURSOS DE PRIMERS AUXILIS (15h) 

19* i 20 de maig  
09.00 a 13.00 

i de 15.00 a 19.00* 
30€ 

                                                                              *19 de maig només de 15.00 a 19.00 hores. 

 
Documentació que cal adjuntar en el moment de fer la inscripció: 

 
o 1 fotografia mida carnet 
o Fotocòpia del DNI/NIF 
o Autorització per a menors de 18 anys 

 


