Convocatoria:
CURSO de

MONITORES de ACTIVIDADES de TEMPO LIBRE
Xaneiro – Marzo 2019
Marcelle Natureza (Outeiro de Rei - Lugo)

Escola de Tempo Libre, BULIDEIRA
r/ Serra de Outes 67, 1º C
27004 Lugo

www.bulideira.org
669432111
etlbulideira@gmail.com

INFORMACIÓN XERAL DO CURSO

Requisitos do alumnado:
-

Ter 18 anos ou máis e ter o título de Graduado na E.S.O. ou equivalente.

Contidos xerais do Curso: (200 horas teórico-prácticas)
-

Psicoloxía evolutiva. Dinámica de grupos. Socioloxía. Programación. Metodoloxía de t.l.
Animación deportiva. Xogos e grandes xogos. Animación á lectura. Expresión plástica. Caracterización e
maquillaxes. Actividades con persoas maiores. Danzas e cancións. Expresión teatral e dramática.
Educación ambiental. Técnicas de campismo e excursionismo.
Educación para a saúde. Nutrición. Prevención de drogodependencias. Socorrismo.
Lexislación en tempo libre. Recursos e axudas para o t.l.. Redes de información xuvenil.

Fases do Curso:
-

-

-

A) Fase teórico práctica: Asistencia, participación e superación do curso teórico-práctico de 200 horas.
Para elo: non se pode faltar a máis de 40 horas, deberase obter a aprobación positiva do profesoado e
deberanse entregar os traballos que a Escola marque para cada módulo.
B) Fase práctica: Realización de 150 horas de prácticas non remuneradas nunha asociación, nunha
empresa ou nun campamento. O Concello de Lugo (Departamento de Xuventude) facilitará diferentes
opcións para poder facer as prácticas. Para elo, o/a alumno/a terá que presentar con anterioridade un
proxectos de prácticas de tempo libre.
Cando o/a alumno/a obteña o APTO nas dúas fases, a Escola de Tempo Libre BULIDEIRA solicitará á
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado a expedición da titulación oportuna previo pago de 11€ de
taxas marcadas pola Xunta de Galicia.

Prazas:
-

O curso ten un máximo de 25 prazas. Para que o curso se realice, terá que haber un mínimo de 10/15
alumnos/as, e de non existir ese mínimo, Marcelle valorará o facerlo ou non.

Calendario do Curso:
-

19, 20, 26 e 27 de Xaneiro de 2019.
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 e 24 de Febreiro de 2019.
24e 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 e 24 de Marzo de 2019.

Horario:
- Sábados e domingos de 10:00 a 15:00 e de 16:00 a 21:00 horas.
Lugar de realización do curso:

1. Instalacións e dependencias de Marcelle Natureza.
-

Marcelle Natureza. R/ Marcelle 6. San Martín de Guillar. 27154 Outeiro de Rei. Lugo.

Prezo e inscripcións:
-

Prezo: 180 €.

-

Preferencia traballadores de Marcelle.
Correo: info@marcellenatureza.com

Máis información (tardes):
-

(Ramón) etlbulideira@gmail.com
669432111 (tardes)

Coordinador do Curso::
-

Ramón García Cordovés. Director da Escola de Tempo Libre BULIDEIRA.
Teléfono: 669432111.

Profesorado do Curso:
Docente
Ramón García Cordovés (Titulacións de tempo libre e académicas):
 Director de campos de traballo.
 Director de actividades de tempo libre.
 Monitor de actividades de tempo libre.
 Educador de Rúa.
 Licenciado en Pedagoxía Social.
 Mestre de Educación Infantil.
 Asesor Consellería de Educación.
 30 anos de experiencia en tempo libre.
Eladio Parga Ures (Titulacións de tempo libre e académicas):
 Monitor de actividades de tempo libre.
 Especialista en Natureza e Medio Ambiente.
 Licenciado en Bioloxía.
Galicia Gutierrez Gantes (Titulacións de tempo libre e académicas):
 Monitora de actividades de tempo libre.
 Diplomada en Maxisterio por Educación
Especial.
 Técnico
Superior
en
Animación
de
Actividades Físicas e Deportivas.
 Técnico superior en Integración Social.
Alberto Freire Rodríguez (Titulacións de tempo libre e académicas):
 Monitor e Director de actividades de tempo
libre.
 Coordinador Equipo de Monitores de
Marcelle.
 Título de Coordinador de Monitores/as.
Jose L. Rodríguez García (Titulacións de tempo libre e académicas):
 Monitor de actividades de tempo libre.
 Monitor especialista en Festas Infantís e
Cumpreanos.
 Experto en globoflexia e en construcción de
xogos lúdicos.
Mª Consuelo Ferreiro Fernández (Titulacións de t.l. e académicas):
 Enfermera.
 Formadora en Socorrismo.
Patricia Fouce Rodríguez (Titulacións de t.l. e académicas):
 Monitora e Directora de actividades de
tempo libre con 20 anos de experiencia.
 Educadora Social.
 Postgrao en dirección de actividades
educativas na cidade educadora.
 Promotora e impulsora da Granxa Garabullos
e da Asociación Revolta Natural.
 Educadora Ambiental.

Oscar Manuel Lorenzo Fernández (Titulacións de t.l. e académicas):
 Maestro de Educación Física e técnico
deportivo.
 Socorrista e Educador Medioambiental.
 Impulsor do Campamento Urban deportivo
LUMIEIRA.
 Coordinador e monitor deportivo en centros
educativos e clubs.
 Educador en Asociacións benéficas e
institucións (NEE e Discapacidade).
María Susana Álvarez Rodríguez (Titulacións de t.l. e académicas):
 Monitora de actividades de tempo libre.
 Técnico
en
animación
sociocultural.
Animación sociocultural con persoas maiores.
 Ex - Empresaria autónoma en tempo libre,
ocio e animación. 17 anos de experiencia.
 Experiencia en teatro.
 Monitora de manualidades.
Jose A. Tenorio Fernández (Titulacións de tempo libre e
académicas):
 Monitor e Director de actividades de tempo
libre.
 Coordinador de proxectos de tempo libre
con Bulideira.
 Cociñerio.
 Técnico en Farmacia e Parafarmacia.

