
CURSO 
MONITOR DE 

TIEMPO LIBRE 
 
 

 
ESCOLA DE TEMPO E AIRE LIBRE NÉBOA 

 

 



DESENVOLVEMENTO DO CURSO 

 
O Curso de monitor de tempo libre consta de dúas fa ses*: 

 
 

● Fase teórico-práctica cunha duración de 200 horas lectivas . 

(Psicoloxía, Socioloxía, Medio Ambiente, Educación no tempo libre, 

Programación, Plástica, Saúde, Animación, Organización e Recursos, 

Lexislación, Xogospredeportivos, Expresión Gráfica, Dramatización) 

● Fase práctica, que se realizará unha vez rematada e superada a fase 

anterior. Constará de 150 horas de actividade en campamentos, colonias, 

etc xestionadas pola Escola de tempo libre Néboa. 

*Regulado polo establecido no Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro 
 

(DOG 10/03/2000).  
REQUISITOS 

 

• Ser maior de idade 
 

• Estar en posesión do título de Graduado en Educación Secundaria, 

Graduado Escolar ou equivalente; Técnico Auxiliar en Formación 

Profesional ou equivalente. 

 
 

PREZO DA MATRÍCULA: Gratuito, subvencionado polo Co ncello de 
As Pontes. 



LUGAR DE REALIZACIÓN 
 

Terá lugar nun dos colexios do centro de As Pontes, neste momento por 

concretar. 

 
Unha das fins de semana desenvolverase na área recreativa de Vilarbó 

(As Pontes) en réxime interno para poder impartir o módulo de Técnicas de 

excursionismo e aire libre. 

DATAS E HORARIO DE REALIZACIÓN 
 

Dará comezo o 2 de marzo de 2019 e rematará no mes de xuño. 
 

O horario será os sábados de 9:30 a 14:30 horas e de 16:30 a 20:30 

horas e domingos de 9:30 a 14:30 horas. 

 
 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 
 

• Ficha de inscrición cuberta. 
 

• Fotocopia do D.N.I. 
 

• Fotocopia do título esixido ou o que se posúa de nivel superior. 
 

• Unha fotografía recente tamaño carné. 
 

• Curriculum Vitae 



PRAZOS DE MATRÍCULA 
 

A ficha de inscrición entregarase antes do 25 de febreiro. 
 
 

*De non xuntar un mínimo de 10 alumnos, o Concello e a Escola de 

tempo libre Néboa encargada de impartir o curso, resérvanse o dereito de 

suspender o curso. 

 
 
 

INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS 

 
Dirección: Concellaría de Xuventude e Deportes do Concello de As 

Pontes (Casa Dopeso), Escola de tempo libre Néboa. 

Teléfonos contacto: 981 44 03 44 e 669 111 183  

Correo electrónico da escola: escola@neboa.org 

 
 

COLABORAN: 
 

Dirección Xeral de Xuventude 
 
 

 
 
 
 

Concello de As Pontes 
 

      



FICHA DE INSCRICIÓN 
 
NOME E  APELIDOS:……………………...…………............................................................ 

 
D.N.I.……………………………………...……………...…..................................................... 

 
DATA DE NACEMENTO: ……………..………………………………………………………… 

 
ENDEREZO:....................................………………………………………………………….... 

 
C.P.: ………………………………………………………………………..……………………... 

 
POBOACIÓN: ………..……………………………………..…………….……………………...  
 
TELÉFONO: ……………………………………………………………………………………...  
 
CORREO ELECTRÓNICO: …………………………….……………………………………….  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA: ………………………………………….........…….……………. 
 
CURSOS REALIZADOS NO EIDO DO TEMPO LIBRE: 
 

…....................................................……………..……………………………….……………… 

 
…………………………………………………..……………........……………………………… 

Autorizo á escola de tempo libre Néboa a empregar a miña imaxe na difusión das súas 

actividades 

□ SI □ NON 
 
 
 

*De conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, de protección de datos, os datos de 

carácter persoal recollidos neste documento forman parte dun ficheiro automatizado 

responsabilidade da entidade Escola Tempo e Aire Libre Néboa. A única finalidade do ficheiro é 

a realización de xestións. 


