QUI SÓM?
Temps de Creació, és un associació que s’encarrega de crear, elaborar
i executar projectes de l’àmbit educatiu tan formal com no forma, així
com l’elaboració de material pedagògic, tallers i divulgació de la
cultura de casa nostre, i el nostre patrimoni natural i cultural.
Els projectes de la nostra associació van destinat tan
administracions públiques centres educatius, Casal de gent gran,
entitats... El nostre objectiu és fomentem l'esport com a eina de salut a
tots els col·lectius; petits i grans, així com
la divulgació de
la conservació del medi natural de manera sostenible i l'aprenentatge
mitjançant el joc. Així mateix, creiem que els projectes han de ser
coherents amb els nostres valors i han d'estar arrelats al territori,
tenint en compte els recursos, el patrimoni i el context social.

Que Ús Oferim?
Hem pensat que serà una bona opció poder oferir formació en l’àmbit
dels esports als nostres joves. El nostre poble te un gran llegat en
l’àmbit dels esports col·lectius així com l’oferta d’activitats
extraescolar esportives. És per això que hem pensat que no esta de
més que tots els joves que fan de monitors de manera voluntària en
clubs esportius tinguin una base pedagògica de l’esport i la seva
implementació així com recursos de jocs i activitats que els facilitarà
portar a terme les seves classes.

Tanmateix tots sabem que l’oferta destinada al nostres joves de 16 a
18 anys és difícil pel que fa a les activats d’estiu ja que els costa
motivar-se anar una casal tan de lleure com d’esport. Per això hem
pensat que seria ideal oferir-los una formació que els servirà per els
seu creixement professional i laboral en format casal esportiu a
l’estiu.
Per això us oferim el CIATE Joc i esport en edat escolar. Compost per les
15 de bloc comú + les 35 hores del bloc esmentat.

Teléfono de contacte: 649654280

O Activitats fisicoesportives en el medi natural. (35h mòdul específic)

*Tanmateix si més endavant és volen treure el títol de dinamització Poliesportiu
que aquest si que dona accés al ROPEC en cas d’haver realitzat el mòdul
específic de joc i esport en edat escolar , només els faltarà 35h del mòdol
específic de Gestió i organització de petites entitats esportives. + 15 de
socorrisme i 150h de pràctiques.

Informació sobre el curs de CIATE:

El CIATE és una informació bàsica per al desenvolupament d’activitats
esportives a l’àmbit extraescolar i ajudar així a sensibilitzar les petites entitats
esportives, el personal tècnic voluntari, les famílies i acompanyants en la seva
execució pràctica diària.
Important: aquesta formació està adreçada al voluntariat i el seu certificat
d’assistència no dona accés al Registre Oficial de Professionals de l'Esport
(ROPEC).
Requisits d’accés
Per assistir al CIATE, les persones participants hauran d'haver complert 16 anys
abans de la data d’inici.

Continguts i càrrega lectiva
El curs consta de 50 hores repartides en dos blocs: el bloc comú de 15 hores i el
bloc específic de 35 hores

TOTAL: 50h lectives
Aquesta formació és eminentment vivencial i presencial
Preu 130€ per alumne (mínim 15 alumnes)

Teléfono de contacte: 649654280

