
PRE 

Cursos de premonitors intensius de Setmana Santa 2016 

Lloc: Casa de colònies CAN QUÈ D’ESPONELLÀ  

Codi: PRE-CEBE-0316 

 

 
 

Amb el suport de: Coorganitzat per: 

CURS DE PREMONITORS  
 

DIES:  21, 22 i 23 de març de 2016 

LLOC:  Casa de colònies Can Qué d’Esponellà 

PREU:  185 €. El preu inclou: Curs impartit per formadors de l’Escola 

l’Empordà i desplaçaments d’aquests, carpeta per portar la 
documentació, apunts, llibres i altres del curs, Llibre: Curs de 
Premonitors, Assegurança d’accidents i de responsabilitat civil i 

Pensió completa a la casa de colònies (No inclou el dinar del 
primer dia que els alumnes s'han de portar) la pensió completa 

inclou: esmorzar, dinar, berenar, sopar i dormir  

 

Preu:  185,00 €   
 

 

PLACES LIMITADES PER RIGORÓS ORDRE D’INSCRIPCIÓ 

INSCRIPCIONS: DES DEL 19 DE FEBRER AL  18 DE MARÇ DE 2016 

 

INSCRIPCIONS 

Oficina del Consell Esportiu del Baix Empordà 

Plaça Joan Carreras i Dagas, 4 Baixos 

17100 La Bisbal d’Empordà 

Telèfon 972 64 32 07  Fax 972 64 26 52  

Correu electrònic: esports@baixemporda.cat  

Pàgina web: www.baixemporda.cat/esports 

Horari: de dilluns a divendres  de 9:00 a 13:00 h 

De dilluns a dijous de 15:00 a 19:00 h 

 ORGANITZA:  

Consell Esportiu del Baix Empordà 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Escola l’Empordà 

mailto:esports@baixemporda.cat
http://www.baixemporda.cat/esports
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Setmana Santa 2016  
Casa de Colònies Dates Nivell Condicions d'accès Preu 

Casa de Colònies             
Can Qué 

d’Esponellà 

21, 22 i 23 de 
març  de 

2016 

□PRE 1 
PRE1: Complir 14 o 15 anys durant 
aquest any 185,00.-€ 

□PRE2 
PRE2: Complir 16 o 17 anys durant 
aquest any o tenir el PRE1 185,00.-€ 

 
 

Què són els cursos de premonitors 

  
Els cursos premonitors són uns cursos d'introducció al món de l'educació en el temps lliure que 
estan estructurat en mòduls i amb una metodologia específica pensada per a les/els joves que han 
de rebre aquesta formació. 
 
Els Cursos de Premonitors de Lleure segueixen un programa de formació, intensiu adreçat a joves 
que encara no tenen els 18 anys (edat oficial per fer el Curs de Monitors de Lleure) que estan 
interessats en formar-se en el camp del lleure. 
 
Aquests programes ajuden a tenir una visió clara dels continguts d’aquesta nova professió que la 
societat demanda cada dia amb més intensitat, a la vegada que els capacita per realitzar tasques de 
premonitor i d‘ajudant els monitors en casals, colònies, campaments, etc. 
 
Tot i això s’ha de tenir en compte que aquests cursos no està pensat per després anar a 
treballar. Aquests cursos són un bon incentiu, perquè, quan aquests joves tinguin l’edat, decideixin 
de formar-se com a monitors de lleure i siguin ells mateixos qui organitzin o ajudin a portar a terme 
les activitats de lleure habituals a la seva entitat o municipi. 
 
 

Quins nivells es poden fer? 

PRE1: Curs de primer nivell de formació bàsica en temes d’educació en el lleure 

Dirigit a joves que aquest any compleixen els 14 o 15 anys 

Els alumnes que superen el curs obtenen el certificat d’assistència i aprofitament al curs de 
Premonitor d’Activitats de Lleure de l’Escola l’Empordà (30 hores) Aquesta certificat acredita 
haver participat amb aprofitament a un curs de primer nivell de formació bàsica en temes d’educació 
en el lleure. 

PRE2: Curs de segon nivell de formació bàsica en temes d’educació en el lleure 
 

Dirigit a joves que aquest any compleixen els 16 o 17 anys i també als alumnes que ja hagin cursat 

el PRE1 a l’Escola l’Empordà. 

Els alumnes que superen el curs obtenen el Diploma d’Ajudant de Monitor d’Activitats de Lleure de 

l’Escola l’Empordà (30 hores). Aquesta titulació certifica haver participat amb aprofitament a un curs 

de segon nivell de formació bàsica en temes d’educació en el lleure 
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Els alumnes que superen el curs obtenen el Diploma d’Ajudant de Monitor d’Activitats de Lleure de 

l’Escola l’Empordà (30 hores). Aquesta titulació certifica haver participat amb aprofitament a un curs 

de segon nivell de formació bàsica en temes d’educació en el lleure. 

 

 

Qui imparteix els cursos? 

Els cursos de premonitors estan impartits per un equip de monitors professionals i de professors de 
l’Escola l’Empordà, escola oficial d’educadors en el lleure reconeguda per la Generalitat de 
Catalunya. 
Cal tenir en compte que en tot moment hi haurà de manera permanent un monitor/professor per 
cada deu nois/noies tal com disposa la normativa vigent. 
 

Preu dels cursos 

Preu de la matrícula general: 185€. 
 
El preu inclou: Curs impartit per professors i monitors de l’Escoa l’Empordà, 2 pensions completes a 
la casa de colònies, assegurança de responsabilitat civil i d’accident, material didàctic ( fitxes, 
apunts... ) 
En cas de no poder assistir al curs per causa mèdica justificada es retornarà l’importa abonat. 
 

Matriculacions 

Recollir el full d’inscripció al Consell Esportiu del Baix Empordà; Plaça Joan Carreras i Dagas, 
Baixos 4. Telèfon 972 62 32 07 o a la web: www.baixemporda.cat/esports  

Sistema de pagament 

Primer pagament: 110€  
El 1r pagament s’ha de fer per transferència o ingrés a "La Caixa" (omplint el full de dades 
personals i pagament bancari) 
 
Segon pagament: 75€  
El 2n pagament s’ha d'efectuar el primer dia del curs en arribar a la casa de colònies (no 
s'accepta targeta de crèdit) 

 
Maneres de matricular-se 

 

Personalment: 
 

Consell Esportiu del Baix Empordà                                                                                                        
Plaça Joan Carreras Dagas, 4 baixos   -  17100 La Bisbal d'Empordà                                                             
Tel. 972 64 32 07 - de dilluns a divendres de 9.00h a 13.00h o de dilluns a 
dijous de 15.00h a 19.00h 
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Per Internet: 
 

Per correu electrònic  a : esports@baixemporda.cat  
S’ha d’adjuntar tota la documentació escanejada que es sol·licita per a poder 
realitzar la matriculació correcte.(Full inscripció degudament omplert, 
Comprovant de pagament, fotografia i targeta CATSALUT) 

 

 
 

 

  

   

Es tracta d‘un curs de formació: 

Per participar en aquest curs l‘alumne/a ha tenir en compte que es tracta d’un curs i no d’unes 
colònies. És a dir, una activitat de formació portada a terme en una casa de colònies. Cal que els 
alumnes que participin en aquests cursos hi vinguin per la seva pròpia voluntat i que estiguin 
interessats pel món del lleure educatiu i amb la predisposició de participar en un curs de formació. 
 

 
Advertiments: 

1) Cal tenir molt en compte que en els cursos de premonitors està prohibit portar: 
 

 Aparells de música 
 Jocs electrònics 
 Planxes pel cabell 

 
2)  Es poden portar assecadors pel cabell però no es poden fer servir als lavabos, només es 

poden utilitzar a les habitacions. 
  

3) En cas que l’alumne porti el telèfon mòbil, l’organització no es fa responsable de la pèrdua o 
substracció d‘aquest. Cal fer un ús responsable del telèfon mòbil i no es pot utilitzar durant 
les classes ni en les activitats organitzades. (El director/a del curs podrà retirar u telèfon 
mòbil i retornar-lo el darrer dia de curs. 
 

4) També s’ha de tenir en compte que està totalment prohibit portar o consumir tabac, begudes 
alcohòliques, substàncies psicotròpiques o nocives per a la salut durant l’estada. 
 

5) En cas de mal comportament, l’Escola l’Empordà es reserva el dret d’expulsar l’alumne/a, 
havent el pare / mare / tutor o tutora de recollir l’alumne/a i fer-se càrrec de les despeses 
que es poguessin derivar d’aquest fet. 

 

 
QUE CAL PORTAR 

 Entrepans i/o carmenyola per l’esmorzar i dinar del primer dia 

 Motxilla o bossa de viatge. Sac de dormir, manta, un llençol de sota i xancletes per la dutxa*  

 Roba còmoda per tres dies, calçat còmode i d'esport.  

 Necesser, tovallola, llanterna... 

 Roba de bany per a la piscina (només cursos d’estiu) 

mailto:esports@baixemporda.cat
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 Roba d’abrigar (només cursos d’hivern, al desembre de força fred en aquesta zona) 

* Per motius d’higiene és obligatori portar un llençol de sota i xancletes per la dutxa 

 
RECORDEU  

Portar els vostres medicaments que heu de prendre. Recordeu també omplir la butlleta d'inscripció 
amb l'autorització dels vostres pares o tutors indicant si sou al·lèrgics a algun medicament o a 
alguna altra cosa. Cal adjuntar també la fotocòpia de la targeta de la seguretat social o mútua i tres 
fotografies de carnet. 

 
HORARIS D’ARRIBADA I SORTIDA DE LA CASA DE COLÒNIES  

Hora que s’ha d’arribar a la casa de colònies el primer dia de curs: entre les 09.30h i les 10.00h 
del matí 

➨ ARRIBADA: entre les 09.30h i les 10.00h del matí 

Hora de sortida de la casa de colònies el darrer dia de curs: entre les 19.00h i les 19.30h de la 
tarda 

➨ SORTIDA: entre les 19.00h i les 19.30h de la tarda 

Es prega puntualitat en aquests horaris 

 
Lloc 

Els cursos de premonitors sempre es porten a terme en cases de colònies de primera categoria en 
quant a instal·lacions i equipaments, neteja i alimentació. 

L’Escola l’Empordà i el Consell Esportiu del Baix Empordà seleccionen per aquests cursos les 
instal·lacions que més s’adapten a les necessitats d’aquest tipus d’activitats  

A la web www.premonitors.cat podeu trobar un plànol de com arribar a la casa de colònies 
corresponent. 

Aquesta casa de colònies és una masia pairal del segle XII situada a la dreta del Fluvià, i municipi 
d´Esponellà, a la comarca del Pla de l´Estany. Està especialment adaptada per a la realització de 
colònies, convivències, trobades familiars o sortides de caps de setmana. La casa de colònies està 
envoltada de boscos, propera al riu Fluvià i a tocar amb el castell de la Baronia d´Esponellà i a tan 
sols 8km de Banyoles. 

Qui Organitza el Curs?  

El Consell Esportiu del Baix Empordà i el Consell Comarcal del Baix Empordà en col·laboració amb  
l'Escola l’Empordà. L'ESCOLA L'EMPORDÀ és és una escola d’educadors en el lleure reconeguda 
oficialment per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya (Resolució 5-11-98. 
Inscrita al Cens general de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya  amb el 

http://www.premonitors.cat/
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núm. 1858. Promoguda per Associació Educació i Gestió en el Lleure a l'Empordà. Entitat sense 
ànim de lucre inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat amb el núm. 3197 de la secció 
1ª. Del Registre de Girona (Resolució 7-11-97).  NIF.: G17526245. 

 Com arribar a la Casa de Colònies Can Qué d’Esponellà 

Agafeu l’autovia direcció Olot/Banyoles i desvieu-vos en direcció Banyoles nord. A l’autovia trobareu 
un rètol que indica Figueres-Fontcoberta-Esponellà. Quan arribeu al poble d’Esponellà seguir les 
indicacions cap al càmping d’Esponellà. Una vegada passada l’entrada del càmping, uns metres 
més endavant, trobareu les indicacions cap a Can Qué. 


