
paso a paso

QUE INCLÚE O PREZO?

O prezo inclúe a formación, os materiais, a comida,
o acceso á zona de acampada e a tenda de campaña,
os desprazamentos necesarios durante o curso así
como o traslado dende a estación de autobuses á
instalación.

MONITOR DE ACTIVIDADES
DE OCIO E TEMPO LIBRE

POR QUE ASÍ?

Somos uns fanáticos do tempo libre e por iso nos 
 resistimos á formación a distancia. 
Acampar fai que a convivencia se intesifique e o
curso trascenda a formación para ser unha
experiecia vital
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CANDO?

Este ano temos duas quendas dispoñibles:
A primeira vai do 26 de xuño ó 15 de xullo
A segunda quenda comeza o 26 de xullo e remata o
4 de Agosto

QUE APRENDEREMOS?

Ó longo das 200 horas que compoñen o curso
falaremos de psicoloxia do desenvolvemento,
dinámica de grupos, xénero, medio ambiente,
aprenderemos técnicas de expresión artistica,
lexislación, etc.
Se tendes moita curiosidade podedes consultar o
currículum do curso de monitor@s no decreto
50/2000 de 20 de xaneiro polo que se refunde e
actualiza a normativa vixente en materia de
xuventude.



CANTO CUSTA?

Apuntarte con un amigo/a
Inscribirte antes do 10 de xullo abonando os
100 euros de reserva

En principio 490 euros pero podes beneficiarte de
un desconto que o deixa en 460 se cumpres algún
dos seguintes requisitos:

ONDE ESTAMOS?

O curso celébrase no pazo do Pombal, en Coeses, a
escasos 7 quilómetros da cidade de Lugo. É un sitio
estupendo con tranquilidade, natureza e animais.
Estas son as cohordenadas: 42.943094, -7.537257

DÚBIDAS

Se tes calquera outra consulta estamos encantados
de respondela. Ponte en cotacto con nós a través do
correo electrónico, chámanos ou envíanos un
wasap ó número de teléfono que aparece ó pé de
esta infografía.

COMO ME APUNTO?

Cubrindo o formulario de inscripción (é un PDF
editable) e enviandoo xunto ó xustificante de pago
da reserva (100 euros) ó enderezo de correo
electrónico: 

tempolibre@pasoapasoformacion.com
Supoñemos que a demanda será elevada polo que a
matrícula se fará por rigorosa orde de inscrición. 
No momento no que recibamo-la inscrión
enviarémosvos un mail de confirmación co número
de matrícula.

PASO A PASO FORMACIÓN
AVDA. VILAVERDE N25 BAIXO

MAIL: TEMPOLIBRE@PASOAPASOFORMACION.COM
982062062- 609166602


