NOUS AMICS

Coordinació Mou-te en Xarxa
mouteenxarxa@escolapia.cat

NOVES
ACTIVITATS

mouteenxarxa.cat

NOVES
EXPERIÈNCIES
NOVES
FORMACIONS
INSCRIPCIONS ABANS
DEL PROPER 22
D'OCTUBRE! APUNTEUVOS I PARLEU AMB EL
COORDINADOR O
COORDINADORA MOUTE DE L' ESCOLA!

M
MOU-TE EN XARXA !

M
SNOICAMROF
! AXRAX
NE ET-UOM

PER A MÉS INFORMACIÓ

Torna un nou curs i amb ell
les Formacions
FORMACIÓ BLANCA
La formació Blanca va dirigida a tots
els nois i noies de 15 o 16 anys que
vulguin realitzar una
experiència com a monitors en el grup
Mou-te.
Farem Formació dissabte 27 d'octubre
a Calella i diumenge 28 d'octubre
anirem a fer de voluntaris a la Pia&Go
de Caldes de Montbui.
Iniciem la Formació dissabte a les
9.30h a l'escola Pia de Calella i
finalitza diumenge 28 a les 13h a
Caldes.

FORMACIÓ BLAVA
BLANCA
La formació Blava va dirigida a nois i
noies de 1r i 2n de Batxillerat, que
s’iniciïn en l’experiència del
monitoratge en els grups Mou-te.
Per superar aquesta formació cal
participar en les dues sessions del
curs: una al mes d’octubre i
l’altre al mes de febrer.
Al finalitzar la formació s’obté un
certificat de la Federació Catalana de
Voluntariat Social.
Els continguts que es tracten en
aquesta formació
són:
BLOC 1. L'EDUCACIÓ EN TEMPS DE
LLEURE COM A MITJÀ PER FER GRUP
BLOC 2 EL VOLUNTARIAT
L'activitat tindrà lloc el 27 i 28
d'octubre a Calella i s'inicia dissabte
27 d'octubre a les 9.30h a l'escola Pia
de Calella i es finalitza diumenge 28 a
les 13h a Calella.

FORMACIÓ
TARONJA
La formació Taronja va
dirigida a nois i noies de 1r i 2n de
Batxillerat, que ja tinguin
l’experiència en el monitoratge de
grups Mou-te. S'ofereixen recursos
diversos per a fer de monitor
d'activitats Mou-te. Activitats de
lleure , amb elevat component de
reflexió, creixement personal i
sempre des dels valors de l'Evangeli
(contes, cançons, jocs, tallers artístics,
dinàmiques de dimensió interior,
treball per al grup i amb el grup.
Per superar aquesta formació cal
participar en les dues sessions del
curs: una al mes d’octubre i
l’altre al mes de febrer.
L'activitat tindrà lloc el 27 i 28
d'octubre a l'escola Pia de Calella i
s'inicia dissabte 27 a les 9.30h a
l'escola Pia de Calella i es finalitza
diumenge 28 a les 13h a Calella.

