
Funcionament de la preinscripció
als cursos Marta Mata residencials

Coneixes els cursos Marta Mata?

Són cursos de monitores (Creixement) i directores (Èxit) de lleure que ofereix l’Escola Lliure el
Sol dirigits específicament a les monitores dels esplais d’Esplac. L’Escola Lliure el Sol i Esplac
dissenyem conjuntament aquests cursos per tal que el seu temari s’ajusti al nostre ideari i a la
realitat dels esplais d’Esplac, per tal de garantir una formació ajustada a les necessitats
específiques.

Aquest curs implementarem una nova manera d’inscriure’s als cursos Marta Mata de
l’estiu, és a dir, Creixement (monis) i Èxit (dires) de l’estiu. D’aquesta manera, volem fer que
l’accés a aquests cursos sigui més just i equitatiu per tots els esplais i monis d’Esplac.

Per què hem volgut fer aquest canvi?

Ens hem adonat que en els últims cursos, no hi havia una presència equitativa de tots els
sectors geogràfics als cursos Marta Mata. És a dir, alguns cursos estaven sobrerepresentats i
altres no hi tenien pràcticament ningú.

A més, les places cada cop s’acaben més ràpid i no podem saber quanta demanda hi ha i
quanta gent es queda fora.

És per això que el nou sistema ens permetrà:

● Garantir la presència equitativa de monitores i monitors de diversos sectors que
vulguin assistir al curs.

● Saber quantes persones es queden fora dels cursos residencials, per revisar l’oferta
de cursos que oferim.
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Com funcionarà? Amb quins terminis?

Preinscripció: el 7 al 13 de març

Hi ha una primera preinscripció, en la qual totes les persones que tinguin interès en assistir
als cursos podran indicar-nos a quin curs volen anar i, fins i tot, si tenen una segona
opció.

NOMÉS ES POT FER UNA PREINSCRIPCIÓ PER PERSONA. SI HO FEU MÉS D’UN COP,
NOMÉS TINDREM EN COMPTE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓ.

Pagament: el 15 al 21 de març

El dia 15 informarem a les persones que tenen plaça i tindran un termini de 7 dies per
pagar, és a dir, fins el 21 de març.

Les persones que no tinguin plaça també rebran un correu electrònic informant-les de la
situació i oferint-los els cursos que han quedat amb places lliures.

També s’obriran les inscripcions amb pagament dels cursos que hagin quedat amb
places lliures.

Inscripcions: a partir del 22 de març

S’alliberaran les places de les persones que no hagin pagat i s’obriran inscripcions amb
pagament per tots els cursos.

Aquí us deixem un breu resum del calendari:
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Amb quins criteris se selecciona qui anirà al curs?

En els cursos que tinguin tantes o menys preinscrites que places, es guardarà plaça a tothom
i se seguirà el procés establert.

En aquells cursos que tinguin més preinscrites que places les monitores que hi assisteixin se
seleccionaran proporcionalment al nombre de monitores del sector. És a dir, hem calculat
quin nombre de monitores pertoca a cada curs segons el nombre de monitores del sector i
serà el criteri que establirem per triar qui entra i qui no al curs. Si hi ha més monitores d’un
sector que places, es farà un sorteig.

Aquelles persones que no entrin a la primera opció, se les prioritzarà en la seva segona
opció de curs.

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat

3


