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PÀGINA 1

LOGÍSTICA ESPACIAL

ORGANITZAR UNA FORMACIÓ
Si tens ganes de formar-te com a
instructor/a VEO, podem fer servir les
nostres xarxes socials i els teus contactes i
fer un grup a la teva localitat.
Les certificadores ens desplacem arreu del
territori espanyol (península, Balears i
Canàries) si hi ha prou gent interessada.

LOGÍSTICA TEMPORAL
Contactar
a
info@escreix.cat
i
programar les dates de la formació
amb 2 mesos d'antel·lació com a
mínim.
Les formacions són de 4 dies.
Un mes abans de la formació cal tenir
el nombre mínim d'inscrits. En cas
contrari, s'anul·larà o es posposarà.
Una setmana abans de la formació es
tanquen les inscripcions, en cas que
quedin places disponibles.

Més informació sobre la formació en el
mètode VEO:
www.escreix.cat/formacio-veo/
Més informació sobre el mètode VEO
aplicat a infants i adolescents:
www.escreix.cat/metode-veo/

Sala d'entre 25-50 m2, sense mobles
ni taules
La sala ha de disposar de projector i
pantalla i una pissarra.
La sala ha d'estar climatitzada i amb
bon aïllament acústic (que s'hi puguin
fer meditacions).
Cal disposar d'unes 10 cadires
Lavabos
Cal també un espai on les famílies que
s'ofereixen per a les pràctiques amb
nens/es es puguin esperar.
Taula o zona pels refrigeris (amb aigua,
cafè, te... i algun piscolabis).
Tenir
coneixença
d'una
botiga
d'impressions i fotocòpies, en cas que
sigui necessari recórre-hi.
Que tingui a prop restaurants pel
descans del dinar.

LOGÍSTICA HUMANA
Per a la formació es necessiten famílies
voluntàries amb nens/es d'entre 7 i 10
anys que vulguin fer la seva primera sessió
del mètode VEO. Cal comptar amb 1-2
nens/es per persona inscrita. Aquest
aspecte va a càrrec de les persones que
viviu a la localitat on es farà la formació.

PÀGINA 2

PREU
El cost de la formació per participant, tant
si les certificadores es desplacen com si
no, és de 1200€ per tothom. En cas que
una persona s'hagi implicat molt en
l'organització de la formació, podem
parlar-ne i reduir l'import del curs.
En el moment de fer la inscripció, s'abona
l'import de 250€, que no és retornable.
Les certificadores assumeixen el cost de la
sala (previ acord del preu), dels snacks i
del seu desplaçament i allotjament.

INSCRITS
El nombre mínim d'inscrits per a fer la
formació és de 4 persones. El nombre
màxim és de 6 persones.
En cas que hi hagi més gent interessada,
es poden fer dos grups planificant les
formacions seguides l'una de l'altra.

LES INSCRIPCIONS
La inscripció a la formació es realitza a
través del formulari de la web:

DUBTES I MÉS INFORMACIÓ

www.escreix.cat/formacio-veo

Més informació sobre la formació en el
mètode VEO:

Tant si vols que organitzem una formació
com si tens dubtes sobre el mètode, ens
pots contactar a través de:

www.escreix.cat/formacio-veo/
Més informació sobre el mètode VEO
aplicat a infants i adolescents:
www.escreix.cat/metode-veo/

info@escreix.cat +34 695.286.490

