
INSTRUCCIONS 

En aquest arxiu en format PDF hi ha tres documents: 

1) Conveni de col∙laboració per a la realització de les practiques
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil 
Imprimiu 2 còpies del conveni i un cop signades i segellades ens les heu d’enviar a 

Escola l'Empordà 
Apartat de correus 70
17230 PALAMÓS 

Ha de signar el representant legal de l'entitat al marge de cada pàgina del conveni i 
signar i segellar al final de la darrera pàgina del conveni. 

2) Declaració responsable de compliment dels requisits exigits pel centre
de pràctiques dels cursos de monitor/a o director/a d’activitats d’educació 
en el lleure infantil i juvenil 
Imprimiu 1 còpia de la declaració i un cop signada i segellada ens l’heu d’enviar a 

Escola l'Empordà 
Apartat de Correus 70 
17230 PALAMÓS 

Ha de signar el representant legal de l'entitat 

3) Orientacions per avaluar les pràctiques. Projecte formatiu de
pràctiques 
Aquest document no s’ha de signar ni ens l’heu de retornar. Conté informació 
important per al centre de pràctiques i per al director/a que ha de fer el seguiment i 
l’avaluació de les pràctiques dels alumnes. 

Conveni i Declaració responsable s'envia junt

Conveni i Declaració responsable s'envia junt
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Conveni de col∙laboració per a la realització de les pràctiques
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

Palamós:

REUNITS

D’una banda, el senyor: Rubèn Fornós i Casares

DNI: 40507935J

Actuant com a: president de l’Escola l’EmpordàAEGLE NIF: G17526245, 

Adreça fiscal: Carrer Bateria, núm. 4, 3r - 17230 Palamós

Adreça postal: Apartat 79 - 17100 La Bisbal d'Empordà     

Correu-e: administracio@escolaemporda.cat

D’ara endavant Escola l’Empordà

Codi postal:

I de l’altra, el/la senyor/a:

DNI:
Actuant com a representant legal de: 

NIF:

Adreça:

Població:

Correu-e:

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i

MANIFESTEN

I. L’Escola l’Empordà, escola d’educadors i educadores en el lleure, reconeguda oficialment 
per la Generalitat de Catalunya amb el núm. 32 (Resolució 5/11/98) i inscrita al Cens general 
de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1858, 
imparteix cursos de monitors/es i de directors/es on l’alumnat ha de fer les pràctiques en un 
centre de pràctiques tal com disposa l’Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual 
s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats 
d’educació en el lleure infantil i juvenil.

II. El Centre de pràctiques porta a terme activitats de lleure educatiu en les quals els
alumnes de l’Escola l’Empordà poden fer les pràctiques segons el que disposa l’Ordre 
BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de 
formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, 
garantint les condicions d’intervenció de l’alumne/a pel que fa a equipaments i espais, i 
facilitant la documentació i el suport material necessaris per dur a terme les pràctiques.
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(Posar la data)

(Nom de l'entitat jurídica que acull l’alumne/a de pràctiques)

(Representant legal de l'entitat jurídica que acull l’alumne/a de pràctiques)

Càrrec:

Conveni de col·laboració per a la realització de les pràctiques d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

D’ara endavant Centre de pràctiques
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III. L’ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels
cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i
juvenil, requereix la signatura prèvia d’un conveni de col∙laboració entre el centre de
pràctiques i l’escola d’educadors en el lleure per a la realització de les pràctiques d’activitats
d’educació en el lleure infantil i juvenil.

D’acord amb els antecedents esmentats, les parts subscriuen aquest conveni amb
subjecció als següents

PACTES

Primer
Objecte

L’objecte d'aquest conveni és la col∙laboració entre l’Escola l’Empordà i el Centre de
pràctiques per a la realització de les pràctiques d’activitats d’educació en el lleure infantil i
juvenil.

Segon
Activitats de pràctiques

Les activitats de pràctiques han de complir els requisits establerts a l’article 3.2 de ORDRE 
BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de 
formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Tercer
Responsable de l’àrea de pràctiques de l’Escola l’Empordà

L’Escola l’Empordà ha nomenat al seu director el senyor/a Jordi Iglesias i Mateo, com a
responsable de l’àrea de pràctiques, que es responsabilitzarà de fer el seguiment de les
pràctiques, i la comprovació d’aquestes.

Quart
Responsable de l’àrea de pràctiques del Centre de pràctiques

El Centre de pràctiques nomenarà com a responsable de pràctiques un tutor que sigui
director/a titulat d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, que es responsabilitzarà de
fer el seguiment i l’avaluació de les pràctiques, i de totes aquelles responsabilitats que li
atorga la normativa interna

Cinquè
Fitxa individual de pràctiques i projecte formatiu

La col∙laboració d’aquest conveni es concreta en el projecte formatiu que consta com a
document annex a aquest conveni. El tutor del Centre de pràctiques i l’alumne hauran de
signar per duplicat la fitxa individual de pràctiques.

Una còpia d’aquesta fitxa és per al Centre de pràctiques i l’altre còpia per l’alumne/a, que
l’haurà de lliurarà a l’Escola l’Empordà finalitzada l’etapa de pràctiques juntament amb el
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Certificat de valoració de la idoneïtat de l’alumne. Les dades de la fitxa individual de
pràctiques, l’alumne/a les haurà de notificar a l’Escola l’Empordà via telemàtica des de l’Aula
Oberta de www.escolaemporda.cat, abans d’iniciar les pràctiques.

Sisè
Assegurança i responsabilitat civil dels alumnes

Sens perjudici que el Centre de pràctiques  tingui les assegurances corresponents per les
activitats d’educació en el lleure que organitza, durant la realització de les pràctiques els
alumnes estaran coberts per la pòlissa d’accidents i de responsabilitat civil que l’Escola
l’Empordà té contractada per cobrir les contingències que se suscitin com a conseqüència
de la realització de les pràctiques pels alumnes. No quedaran cobertes per aquestes
assegurances:

● Les contingències que se suscitin com a conseqüència de la realització de les
pràctiques que els alumnes no hagin notificat a l’Escola l’Empordà abans del seu inici

● Les pràctiques que es facin en un país estranger. En aquest cas la cobertura de
contingències haurà de córrer a càrrec del propi alumne/a o del Centre de pràctiques.

Setè
Extinció

Les causes de rescissió del conveni poden ser:

a) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

b) Per la impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a l’objecte
d’aquest conveni.

c) L’incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions previstes al conveni.

d) La denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de 3 mesos d’anticipació.

e) Els alumnes que estiguin duent a terme les pràctiques en el moment de l’extinció
acabaran el període de pràctiques.

Vuitè
Resolució de conflictes

Les parts signatàries intentaran resoldre de mutu acord les divergències que puguin sorgir
en relació amb el desenvolupament d’aquest conveni. En cas que això no sigui possible, les
parts sotmetran les divergències pel que fa a la interpretació o el compliment d’aquest
conveni als tribunals de Girona

Novè
Vigència

La vigència d’aquest conveni és indefinida i té validesa únicament per a alumnes de l’Escola
l’Empordà.
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I en prova de conformitat, les parts signen aquest document, per duplicat i a un sol efecte, en
la data i lloc indicats a l’encapçalament.

Representat legal del Centre de pràctiques Representat legal de l’Escola l’Empordà
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Calàbria, 147 
08015 Barcelona 
Tel. 93 483 83 83 
Fax 93 483 84 00 

Declaració responsable de compliment dels requisits exigits pel centre de pràctiques dels cursos de monitor/a o 
director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil  

Denominació del centre, entitat o empresa NIF/CIF 

Nom Primer cognom Segon cognom 

DNI/NIF/NIE Càrrec 

Telèfon Adreça electrònica  

Actuant en nom i representació d’aquest centre, entitat o empresa      

Declaracions responsables 

Declaro que estic informat/ada del contingut de l’apartat de comunicació que consta en aquesta sol·licitud.  

Declaro sota la meva responsabilitat:  
Que segons el que disposa l’Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, el centre en el qual els alumnes realitzen les 
pràctiques reuneix els requisits següents: 

 Tenir un projecte educatiu i un grup de monitors i monitores estable que treballen en equip; 

 Tenir un director/a de pràctiques que disposa del diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i 
juvenil o altra titulació oficial equiparable de l’àmbit de l’educació en el lleure; 

 Tenir un grup d’infants o de persones joves estable, d’una franja d’edat d’entre 3 i 20 anys amb diferència 
d’edat mínima entre el monitor/a i el grup d’infants de 3 anys i la durada de les activitats és suficient per avaluar el 
procés educatiu de l’alumne o bé ser      

 una instal·lació juvenil inscrita al Registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de joventut 
amb una activitat anual estable. 

 El personal del centre es compromet a ajudar l’alumne/a a créixer humanament i tècnica, exercitant de 
forma tutelada els aprenentatges teòrics rebuts; 

 En el cas que les pràctiques es facin en un grup on, com a mínim, el 90% de les persones tenen una 
discapacitat intel·lectual, aquest grup disposa d’un projecte educatiu de lleure. 

Població  Data  

Signatura de la persona representant legal de l’entitat Segell de l’entitat 

Comunicació de la Direcció General de Joventut a la persona sol·licitant 
- Us informem que, d’acord amb l’article 35 de Llei 26/210, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s’entén per 
declaració responsable el document subscrit per la persona interessada en què declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts en l’article 3 de 
l’ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, pel qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i 
juvenil. La presentació de la declaració responsable faculta la Direcció General de Joventut a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen sempre que sigui possible, o 
bé a efectuar el requeriment de documentació quan resulti necessari. 
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ORIENTACIONS PER AVALUAR LES PRÀCTIQUES
PROJECTE FORMATIU DE PRÀCTIQUES

1 CONDICIONS DEL CENTRE DE PRÀCTIQUES

Les pràctiques són la posada en pràctica de les funcions pròpies d’un monitor/a o un director/a en una
activitat de lleure, i les hores de treball educatiu que s’hi realitzen han d’incloure les fases de
preparació, realització i avaluació de l’activitat que s’ha dut a terme.

Les pràctiques han de ser continuades o intensives i s’han de realitzar en un mateix Centre de
pràctiques

Es consideraran centres de pràctiques, aquells centres, entitats o empreses que realitzin activitats de 
pràctiques que s’ajustin al que preveu l’ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen 
els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure 
infantil i juvenil, garantint les condicions d’intervenció de l’alumne/a pel que fa a equipaments i espais, i 
ha de facilitarli la documentació i el suport material necessaris per dur a terme les pràctiques.

Per poder ser un Centre de pràctiques requereix la signatura prèvia d’un conveni de col∙laboració
segons el model establert per la Generalitat de Catalunya, com a marc regulador de les relacions entre
el centre de pràctiques i l’escola d’educadors en el lleure infantil i juvenil i han de reunir les condicions
següents:

1) Tenir un projecte educatiu i un equip de monitors/es estable que treballi en equip.

2) Tenir un/a tutor/a de pràctiques que tingui el diploma de director/a d’activitats d’educació en el lleure
infantil i juvenil expedit per l’òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya o de
l’òrgan corresponen de les comunitats autònomes amb competència en la matèria i també aquelles
persones que tinguin el Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil
i juvenil.

3) Tenir un grup d’infants o de persones joves estable, d’una franja d’edat entre 3 i 20 anys, i que la
durada de les activitats que s’hi facin sigui suficient per poder avaluar el procés educatiu, o bé ser una
instal∙lació juvenil inscrita en el Registre d’instal∙lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de
joventut i tenir una activitat anual estable.

4) La diferència mínima d’edat entre el monitor/a i el grup d’infants ha de ser de 3 anys.

5) En cas que les pràctiques es realitzin en grups on, com a mínim, el 90% de les persones tinguin una
discapacitat intel∙lectual, és indispensable que aquest grup disposi d’un projecte educatiu de lleure i no
els serà aplicable els barems de franja i de diferència d’edat.

6) Han d’ajudar l’alumne/a en pràctiques a créixer humanament i tècnicament, exercitant de forma
tutelada els aprenentatges teòrics rebuts.

7) L’escola haurà d’acreditar el compliment d’aquests requisits mitjançant una declaració responsable
davant l’òrgan competent en matèria de joventut.

8) L’alumne/a pot començar les pràctiques un cop hagi cursat tots els mòduls menys un de l’etapa
lectiva.

9) En finalitzar les pràctiques, el tutor/a de pràctiques ha d’emetre un Certificat de valoració de la
idoneïtat de l’alumne/a en funció de l’actitud i de les capacitats demostrades mitjançant l’avaluació
per competències. Per emetre aquesta avaluació i certificació de pràctiques s’ha d’utilitzar l’imprès
oficial que proporciona  l’Escola l’Empordà.

Un cop finalitzades les pràctiques l’escola ha de declarar l’alumne/a com a apte/a o no apte/a de
l’etapa de pràctiques, tenint en compte la valoració que ha fet el director/a de pràctiques i la memòria de
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pràctiques lliurada per l’alumne/a que inclogui les fases de preparació, realització i avaluació de
l’activitat que ha dut a terme, seguint el guió proporcionat per l’Escola l’Empordà.

2 LA FITXA INDIVIDUAL DE PRÀCTIQUES

El Centre de pràctiques i l’alumne/a han d’omplir per duplicat la Fitxa individual de pràctiques. Una
còpia d’aquesta fitxa és per al Centre de pràctiques i l’altre còpia per l’alumne/a, que l’haurà de lliurarà a
l’escola finalitzada l’etapa de pràctiques juntament amb el Certificat de valoració de la idoneïtat de
l’alumne. Les dues còpies han d’estar firmades per l’alumne com a compromís de la realització de les
seves pràctiques.

En la Fitxa individual de pràctiques de cada alumne/a, s’han d’omplir les següents dades:

a) Lloc on es desenvolupen les pràctiques.

b) Franja d’edat dels infants i joves del centre.

c) Tipologia de les activitats on realitzarà les pràctiques.

d) Calendari i horari de l’activitat de pràctiques.

e) Tutor/a de l’alumne/a al centre de pràctiques, que ha de tenir el títol de director/a d’activitats
d’educació en el lleure infantil i juvenil i dades de contacte.

f) Tutor/a de l’alumne/a a l’escola i dades de contacte.

3 NOTIFICACIÓ DE PRÀCTIQUES PER PART DE L’ALUMNE

L’alumne ve obligat a notificar les dades de la Fitxa individual de pràctiques a l’Escola l’Empordà via
telemàtica des de l’Aula Oberta de l’escola, abans d’iniciar les pràctiques. Sense aquesta notificació
prèvia a l’inici de les pràctiques, aquestes seran considerades nul∙les de ple dret i l’alumne haurà de
tornar a fer unes noves pràctiques.

No quedaran cobertes per les assegurances de l’Escola l’Empordà les contingències que se suscitin
com a conseqüència de la realització de les pràctiques que els alumnes no hagin notificat a l’Escola
l’Empordà abans del seu inici.

La notificació de pràctiques és un tràmit telemàtic que l’alumne/a ha de fer per Internet des de l’AULA
OBERTA de www.escolaemporda.cat.

ORIENTACIONS PER AL DIRECTOR/A 
DE PRÀCTIQUES

Durant tota l’etapa de pràctiques el director/a de les pràctiques haurà de fer el seguiment de l’alumne/a i
finalment haurà de valorarne la idoneïtat a partir dels criteris d’avaluació de cada unitat didàctica. Per tal
de poder emetre un Certificat de valoració de la idoneïtat de l’alumne/a en funció de l’actitud i de
les capacitats demostrades mitjançant l’avaluació per competències. Per emetre aquesta avaluació i
certificació de pràctiques s’ha d’utilitzar l’imprés oficial que proporciona  l’Escola l’Empordà que ve
inclos dins la Fitxa individual de pràctiques de l’alumne/a

L’alumne/a haurà de lliurar a l’Escola l’Empordà la seva Fitxa individual de pràctiques, avaluada i
signada pel seu director/a de pràctiques, juntament amb la memòria de pràctiques i la resta de
documentació requerida per tal d’obtenir el títol.
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Un cop finalitzades les pràctiques l’escola ha de declarar l’alumne/a com a apte/a o no apte/a de
l’etapa de pràctiques, tenint en compte la valoració que ha fet el director/a de pràctiques i la memòria de
pràctiques lliurada per l’alumne/a que inclogui les fases de preparació, realització i avaluació de
l’activitat que ha dut a terme, seguint el guió proporcionat per l’Escola l’Empordà.

M ASPECTES FORMATIUS DE LES PRÀCTIQUES DE MONITOR/A

Mòdul de pràctiques MP: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d’activitats de
lleure educatiu infantil i juvenil Codi: MP0270 amb un total de: 160 h

El mòdul de pràctiques està compost per 8 unitats didàctiques i l’alumne/a  durant la seva etapa de
pràctiques haurà de demostrar les capacitats corresponents a cadascuna de les unitats didàctiques.

Per la seva part el director/a de les pràctiques haurà de ferne el seguiment i, finalment, haurà de valorar
la idoneïtat de l’alumne/a partir dels criteris d’avaluació de cada unitat didàctica.

M UNITATS DIDÀCTIQUES DE LES PRÀCTIQUES DE MONITOR/A

Unitat didàctica 1: Col∙laboració en la organització d'activitats de lleure infantil i juvenil

CONTINGUTS:

1. Col∙laboració en l'organització d'activitats de lleure infantil i juvenil

1.1 Presentació dels objectius de l'entitat destinatària de les activitats (interessos i necessitats del grup
de destinataris).

1.2 Selecció i planificació de les activitats proposades en relació amb els entorns o espais on es van a
desenvolupar i el temps disponible.

1.3 Identificació dels materials i recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats.

1.4 Proposta d'activitats que promoguin la generació de valors, la socialització, la participació i els
hàbits de vida saludable.

1.5 Desenvolupament de mecanismes de comunicació efectius, motivadors i educatius entre el/la
monitor/a i les persones participants.

CAPACITATS:

Organitzar amb l'equip de treball, i si escau amb el suport i supervisió d'un nivell superior, activitats de
lleure infantil i juvenil, tant d'una activitat de tipus intensiu amb pernoctació i continuïtat, com d'activitats
de curta durada.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

1 Ha col∙laborat en l'adequació de la proposta als objectius de l'entitat així com als interessos i
necessitats del grup de destinataris?

2 Ha participat en la selecció de les activitats proposades en relació amb els entorns o espais on es
desenvoluparan?

3 Ha col∙laborat en la selecció i organització dels materials i recursos necessaris per al
desenvolupament de les activitats a realitzar, anticipantne la possible necessitat?

4 Ha participat en el procés de presa de decisions sobre els aspectes que afecten les activitats a
realitzar, i assumir els acords i decisions adoptats?
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5 Ha col∙laborat en la selecció i preparació de les activitats, en equip si escau, atenent a la seva
singularitat, al temps disponible i a que es facin amb un ritme i seqüència temporal adequada?

6 Sap identificar i ha proposat, en col∙laboració amb els responsables, activitats que promoguin la
generació de valors, la socialització, la participació i els hàbits de vida saludable, i actuar de forma
coherent?

7 Ha establert de forma efectiva, motivadora i educativa la comunicació entre el/la monitor/a i les
persones participants?

Unitat didàctica 2: Suport en la posada en marxa i avaluació de les activitats de lleure infantil
i juvenil

CONTINGUTS

2 Suport en la posada en marxa i avaluació de les activitats de lleure infantil i juvenil

2.1 Identificació dels continguts bàsics en les presentacions d'activitats.

2.2 Organització dels equips de treball

2.3 Definició dels plans d'actuació davant possibles incidències al llarg del desenvolupament de les
activitats.

2.4 Aplicació de les tècniques d'avaluació de projectes i possibles agents avaluadors.

CAPACITATS:

Realitzar i presentar per a cada activitat proposada, les condicions de presentació, seqüenciació de les
accions, organització i disposició de les persones que hi participen, l'inici i finalització de l'acció, així
com l’avaluació i la inclusió de suggeriments i atenció a imprevistos.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

1 Sap realitzar  una presentació ordenada i motivadora d'una de les activitats proposades?

2 Ha participat, juntament amb els responsables, en l'organització de les persones que hi participen.

3 Coneix els procediments de repartiment de tasques i responsabilitats dintre de l'equip de treball?

4 Ha col∙laborat en la posada en marxa de l'acció.

5 Sap adaptarse a les circumstàncies no previstes i als suggeriments del grup participant.

6 Coneix els indicadors i tècniques d'avaluació?

7 Sap identificar els possibles agents avaluadors i les seves peculiaritats, fentlos partícips del procés?

8 Sap aplicar les tècniques d'avaluació acordades als agents participants?

Unitat didàctica 3. Aplicació de tècniques de dinamització de grups en els contextos de lleure
infantil i juvenil

CONTINGUTS

3 Aplicació de tècniques de dinamització de grups en els contextos de lleure infantil i juvenil

3.1 Selecció i seqüenciació de les activitats de dinamització grupal.
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3.2 Aplicació de les tècniques grupals adaptades a les possibles situacions que puguin donarse en
aquests contextos.

3.3 Selecció d'activitats de grup que afavoreixin la comunicació, integració i cohesió grup.

3.4 Aplicació de tècniques per a la gestió de conflictes.

3.5 Aplicació dels mecanismes de comunicació entre el monitor i els participants en les activitats de
lleure.

3.6 Identificació i gestió de les problemàtiques individuals i/o grupals que puguin sorgir en el
desenvolupament de les activitats.

CAPACITATS

Aplicar tècniques de dinamització de grups en els contextos de lleure infantil i juvenil i desenvolupar
coordinadament les activitats acordades tenint en compte les característiques de les persones
destinatàries.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1 Ha participat en l'elecció i la seqüenciació de les activitats de dinamització grupal, d'acord amb les
característiques culturals i socials dels participants.

2 Sap aplicar tècniques grupals adaptades a les diverses situacions que es presentin durant les
pràctiques.

3 Ha participat en el desenvolupament de les seves activitats de grup de manera que afavoreixin la
comunicació, la integració i la cohesió de tots els membres del grup?

4 Ha participat en l'aplicació dels procediments adequats per a la gestió de conflictes de forma efectiva.

5 Sap motivar i incentivar a la participació en les activitats atenent a les necessitats i singularitats de
cada grup i persona participant.

6 Sap identificar en col∙laboració amb els responsables, les actuacions que indiquin que la comunicació
s'estableix de forma efectiva, motivadora i educativa entre el/la monitor/a i les persones participants

Unitat didàctica 4: Aplicació de tècniques d'animació, expressió, creativitat i joc

CONTINGUTS

4 Aplicació de tècniques d'animació, expressió, creativitat i joc

4.1 Selecció i desenvolupament d'activitats en relació a centres d'interès, seqüenciantles en el
transcurs del programa d'activitats.

4.2 Ocupació adequada de les tècniques i recursos d'expressió plàstica, musical, oral, gràfica,
audiovisual, etc.

4.3 Col∙laboració en l'organització i desenvolupament de les activitats en les quals s'incloguin la dansa,
el joc dramàtic i les expressions de cultura, esport i folklore popular.

4.4 Utilització dels procediments i llenguatges tècnics contemporanis, així com els recursos
tecnològics disponibles (audiovisuals, informàtics, etc.).

4.5 Elaboració de propostes d'activitats que promoguin la creativitat del personal participant.
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4.6 Selecció i desenvolupament de diferents tipus de joc d'acord a: els objectius plantejats, l'edat, el
nivell maduratiu de les persones que hi participen, context en el qual es desenvolupen, tipologia de
grups.

4.7 Reconeixement, preparació i posada a disposició dels materials i recursos dels diferents jocs.

CAPACITATS

Aplicar tècniques d'animació, expressió, creativitat i joc a través d'un centre d'interès o eix d'animació,
com a recursos amb finalitat educativa i lúdica en la realització del programa d'activitats.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1 Ha col∙laborat en la selecció dels centres d'interès o eixos de l'animació?

2 Ha participat en la selecció i desenvolupament de les activitats en relació a centres d'interès,
mantenint la coherència educativa i la motivació?

3 Identifica la seqüència de les activitats, vinculades als centres d'interès, de manera eficaç i coherent
en el transcurs del programa d'activitats.

4 Ha col∙laborat en l'adaptació dels centres d'interès als entorns, contextos i recursos disponibles,
realitzant les transformacions necessàries si escau.

5 Sap aplicar les tècniques i recursos d'expressió plàstica, musical, oral, gràfica, audiovisual, etc., en el
desenvolupament de les activitats, dintre del projecte o centre d'interès?

6 Ha col∙laborat en l'organització i desenvolupament d'activitats en les quals s'incloguin la dansa, el joc
dramàtic i les expressions de cultura, esport i folklore popular?

7 Sap utilitzar els procediments i llenguatges tècnics contemporanis, així com els recursos tecnològics
disponibles (audiovisuals, informàtics, etc.)?

8 Sap identificar propostes d'activitats que promoguin la creativitat del personal participant?

9 Sap identificar i desenvolupar els diferents tipus de joc d'acord amb els objectius plantejats, l'edat i el
nivell maduratiu de les persones que hi participen i el context en el qual es desenvolupen.

10 ha col∙laborat en la preparació i posada a la disposició de materials i recursos dels diferents jocs?

Unitat didàctica 5: Desenvolupament d'acampades, excursionisme i les activitats en el medi
natural (Només si l’alumne ha fet les pràctiques en una acampada o s’han inclòs activitats
d’excursionisme i activiats en el medi natural

CONTINGUTS

5 Desenvolupament d'acampades, excursionisme i les activitats en el medi natural

5.1 Selecció i desenvolupament d’activitats en el medi natural considerant els elements i
condicionaments de l'entorn.

5.2 Reconeixement de les tècniques i eines necessàries per a la consecució dels objectius proposats.

5.3 Identificació de les millors pràctiques per a l'ús i conservació dels equips i materials en general.

5.4 Aplicació de les tècniques d'orientació en diferents contextos i amb diferent material.
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5.5 Muntatge i desmuntatge de tendes de campanya tenint en compte l'entorn i la tipologia de material
disponible.

CAPACITATS

Aplicar l'acampada, l'excursionisme i les activitats en el medi natural com a recurs educatiu i lúdic.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1 Ha participat en el desenvolupament d’activitats en el mitjà natural considerant els seus elements i
condicionaments, a fi d'assegurar que es compleixen les normes de seguretat?

2 Sap utilitzar les tècniques i eines necessàries per a la consecució dels objectius proposats, les
propostes i recursos de l'educació ambiental, i les característiques dels destinataris.

3 Sap utilitzar i presentar les tècniques de conservació de l'equip i material d'acampada i excursionisme
garantint la seva salubritat i durada, tant individual com de grup (botigues, motxilles, etc.).

4 Sap utilitzar les tècniques d'orientació referides a diferents contextos i amb material divers, segons els
casos, per a garantir la integritat dels participants i la intenció de l'activitat (llegir mapes, orientar
planols, utilitzar brúixoles o sistemes GPS, definir i confeccionar itineraris, etc.).

5 Coneix les tècniques de muntar i desmuntar tendes de campanya segons els accidents geogràfics,
tipus de terreny i climatologia en els quals es desenvolupi l'activitat, atenent a la disposició del material i
la seva conservació.

Unitat didàctica 6: Control de la salubritat, seguretat i riscos en el desenvolupament del pla
d'activitats

CONTINGUTS

6 Control de la salubritat, seguretat i riscos en el desenvolupament del pla d'activitats

6.1 Realització d'una avaluació de riscos en el context de desenvolupament de les pràctiques.

6.2 Identificació de les mesures preventives per a riscos determinats i de les mesures correctores
necessàries.

6.3 Coneixement dels diferents nivells d'intervenció sanitària, protecció civil i seguretat, en el context en
què es desenvolupa l'activitat, valorant l'oportunitat de cadascun.

6.4 Aplicació dels protocols d'actuació davant accident, malaltia o evacuació.

6.5 Utilització dels elements d'una farmaciola.

6.6 Aplicació de tècniques de primers auxilis.

CAPACITATS

Col∙laborar en l'establiment de les condicions de seguretat elementals per al desenvolupament de les
activitats i actuar en situacions d'emergència

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1 Sap identificar els elements i possibles situacions de risc en la realització de les activitats per a
garantir la salut i seguretat de les persones que hi participen, així com del context en les quals es
realitzen?
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2 Ha col∙laborat en l'establiment de les mesures i mitjans de prevenció necessaris i adequats a
l'avaluació de riscos realitzada, a fi d'evitar malalties, contagis o accidents i minimitzar els riscos?

3 Identifica els elements, i la seva localització, dels diferents nivells d'intervenció sanitària, protecció civil
i seguretat, per a facilitar la intervenció segons els nivells d'urgència i gravetat de les situacions?

4 Coneix els protocols establerts en cas d'accident, malaltia o evacuació?

5 Sap identificar i utilitzar els elements bàsics d'una farmaciola, així com procedir a la seva revisió i
reposició d'elements, si escau?

6 Té els coneixements per poder aplicar les tècniques bàsiques de primers auxilis en una situació
d'emergència?

Unitat didàctica 7: Integració en l'equip de monitors i el projecte d'activitats

CONTINGUTS

7 Integració en l'equip de monitors i el projecte d'activitats

7.1 Comportament responsable i participatiu respecte de les propostes i decisions adoptades.

7.2 Acceptació i realització de les tasques i funcions assignades i, si escau, les de la coordinació del
projecte.

7.3 Respecte als procediments i normes del grup de treball.

7.4 Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes i els acords adoptats.

7.5 Adequació al ritme de les activitats i del global del projecte.

CAPACITATS

Manifestar en les seves intervencions una suficient adequació al perfil d'un monitor de lleure infantil i
juvenil.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

1 Domina suficientment les tècniques d'animació de grups, fomenta el desenvolupament de la vida en
grup de les persones que els constitueixen, i facilita la gestió dels possibles conflictes?

2 Sap aplicar les diverses tècniques i recursos d'animació contribuint al gaudi i al creixement personal i
grupal?

3 Ha manifestat el suficient equilibri, maduresa personal i social i responsabilitat, així com una actitud
de servei i disponibilitat, al prestar servei a les persones que participen en les activitats?

4 Serveix de model, per a les persones que participen en els programes d'activitats, d'hàbits de vida
saludable i dels valors que es volen transmetre.

5 Ha demostrat capacitat d'empatia amb les persones que participen en els programes d'activitats.

6 Ha evidenciat capacitat d'iniciativa, creativa, expressiva, i relacional en el desenvolupament de les
activitats.

7 Disposa del suficient cabal d'activitats, tècniques i recursos per a plantejar una oferta d'activitats rica i
variada?
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Unitat didàctica 8: Integració i comunicació en el centre de treball

CONTINGUTS

8 Integració i comunicació en el centre de treball

8.1 Comportament responsable en el centre de treball.

8.2 Respecte als procediments i les normes del centre de treball.

8.3 Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes.

8.4 Reconeixement del procés productiu de l'organització.

8.5 Utilització dels canals de comunicació establerts en el centre de treball.

8.6 Adequació al ritme de treball de l'empresa.

8.7 Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del medi ambient.

CAPACITATS

Participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes en el
centre de treball.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1 Sap comportarse responsablement tant en les relacions humanes com en els treballs que s’han de
realitzar?

2 Respecta els procediments i normes del centre de treball?

3 Sap emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes, tractant que s'adeqüin al
ritme de treball de l'empresa?

4 Sap integrarse en els processos de producció del centre de treball?

5 Utilitza els canals de comunicació establerts?

6 Té respecte en tot moment de es mesures de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del medi
ambient.

D ASPECTES FORMATIUS DE LES PRÀCTIQUES DE DIRECTOR/A

Mòdul de pràctiques DP: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació
d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. Codi: MP0410. Hores totals del mòdul formatiu: 120 h

El mòdul de pràctiques està composat per 5 unitats didàctiques i l’alumne/a  durant la seva etapa de
pràctiques haurà de demostrarne les capacitats corresponents a cadascuna de les unitats didàctiques.
Per la seva part el director/a de les pràctiques haurà de ferne el seguiment i finalment haurà de valorar
la idoneïtat de l’alumne/a partir dels criteris d’avaluació de cada unitat didàctica

D UNITATS DIDÀCTIQUES DE LES PRÀCTIQUES DE DIRECTOR/A 

Unitat didàctica 1: Planificació d’activitats de lleure 

CONTINGUTS
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1. Planificació d’activitats de lleure

1.1 Elements de l’ideari educatiu d’una institució.

1.2 Estratègies per elaborar la planificació.

1.3 Selecció de línies bàsiques que integren un plantejament d’educació en valors.

1.4 Procés de recopilació i anàlisi de dades per detectar les necessitats educatives d’un  grup
destinatari i proposar les intervencions educatives.

1.5 Actuacions per a la planificació d’objectius, l’estructura i el mètode de treball, juntament amb la
descripció de les activitats, la seva temporització i ritme, així com els aspectes logístics.

1.6 Activitats de difusió d’una activitat i la seqüència d’accions a desenvolupar.

1,7 Avaluació de la programació i elaboració de fitxes de seguiment de l’activitat.

CAPACITATS

Desenvolupar una programació educativa en el lleure

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Ha participat en la selecció dels elements de l’ideari educatiu d’una institució que s’han de tenir en
compte per al disseny d’una intervenció?

2. Ha col∙laborat en la definició d’estratègies per elaborar la planificació des d’una  perspectiva
educativa?

3. Sap col∙laborar en la definició de les línies bàsiques que integrin un plantejament
d’educació en valors, considerant, especialment, les àrees de diversitat, gènere, salut,
consum i medi ambient.

4. Ha ajudat a analitzar la realitat, detectant les necessitats educatives d’un grup destinatari dintre d’un
context social concret i proposant les intervencions educatives.

5. Sap descriure el marc de referència del projecte, en col∙laboració amb els responsables
corresponents, delimitantne els objectius, l’estructura i el mètode de treball, juntament amb la
descripció de les activitats, la temporització i el ritme, així com els aspectes logístics del projecte,
centrats en els mitjans i recursos a utilitzar.

6. Sap com planificar la difusió d’una activitat i la seqüència d’accions a desenvolupar, considerant els
mitjans, les persones destinatàries i els llenguatges en col∙laboració amb els responsables
corresponents?

7. Sap planificar el procés d’avaluació de la programació i elaborar fitxes de seguiment de l’activitat.

Unitat didàctica 2: Gestió d’activitats de lleure

CONTINGUTS

2. Gestió d’activitats de lleure

2.1 Procediments de recepció, tant de les persones destinatàries com de l’equip de monitors.

2.2 Programació d’una actuació alternativa, d’acord amb els objectius plantejats, en el cas que una
activitat planificada no es pugui desenvolupar.
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2.3 Procés de control de la gestió econòmica d’un projecte concret.

2.4 Procediment per supervisar l’execució d’un projecte.

2.5 Procés d’avaluació grupal i elaboració de la memòria.

CAPACITATS.

Organitzar i executar una programació de lleure infantil o juvenil

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Ha participat en l’elaboració dels procediments de recepció, tant de les persones destinatàries com
de l’equip de monitors?

2. Ha col∙laborat en la definició d’una actuació alternativa en una programació en què una
 activitat planificada no es pot desenvolupar?

3. Ha planificat, en col∙laboració amb els responsables corresponents, els aspectes bàsics  de gestió
econòmica d’un projecte concret.

4. Sap aplicar els procediments utilitzats en la supervisió de l’execució.

5. Ha acompanyat als responsables corresponents en el desenvolupament d’una avaluació  grupal
elaborant la memòria. Aquesta memòria ha d’incloure la relació d’imprevistos sorgits durant les activitats
i l’acció proposada per solucionarlos, les dificultats que s’han presentat, la  valoració d’espais i de
temps programats, així com les estratègies de millora corresponents.

Unitat didàctica 3: Coordinació d’equips

CONTINGUTS

3. Coordinació d’equips

3.1 Tècniques de treball en equip i de cooperació.

3.2 Funcions que han de desenvolupar les persones d’un equip de monitors i la persona  responsable
d’una activitat.

3.3 Protocols d’intercanvi d’informació amb la resta de membres d’un equip.

3.4 Protocols de selecció de monitors per desenvolupar un projecte en què s’enumerin  aptituds,
capacitats, destreses i actituds.

3.5 Procediments d’acollida de nous monitors.

3.6 Protocols de supervisió d’equips de monitors.

CAPACITATS

Dirigir i coordinar un equip de monitors

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Ha aplicat les tècniques de motivació i la cooperació necessàries en l’equip de monitors, acompanyat
del responsable corresponent?
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2. Ha col∙laborat en la definició de funcions que han de desenvolupar les persones d’un equip de
monitors i la persona responsable d’una activitat.

3. Ha participat en la valoració, juntament amb els responsables corresponents, de les diferents etapes
d’evolució grupal de l’equip de monitors.

4. Ha participat en l’elaboració de protocols d’intercanvi d’informació amb l’equip, establint temps i
espais.

5. Ha col∙laborat o coneix els criteris per la selecció de monitors per al desenvolupament d’un projecte
enumerant aptituds, capacitats, destreses i actituds que han de tenir.

6. Ha ajudat en l’aplicació dels procediments d’acollida de nous monitors perquè coneguin
l’organització, les seves instal∙lacions i els recursos, i informar sobre les funcions, les  característiques i
els usos d’aquests.

7. Ha supervisat equips de monitors, en col∙laboració amb els responsables corresponents.

Unitat didàctica 4: Habilitats personals necessàries en relació amb el perfil professional

CONTINGUTS

4. Habilitats personals necessàries en relació amb el perfil professional

4.1 Iniciativa en el desenvolupament de les tasques que té un director o coordinador de lleure.

4.2 Capacitat d’autocontrol i de confiança en si mateix.

4.3 Autonomia en la resolució de contingències relacionades amb la seva activitat.

4.4 Tractament amb cortesia, respecte i discreció.

4.5 Comunicació eficaç amb les persones adequades a cada moment, respectant els canals establerts
en l’organització.

4.6 Transmissió de la informació amb claredat, de manera ordenada, estructurada i precisa.

4.7 Aplicació d’una seqüència ordenada d’intervenció en la mediació d’un conflicte.

4.8 Realització de tècniques de resolució de conflictes per a la mediació davant un problema de
relacions personals.

CAPACITATS

Dirigir i coordinar un equip de monitors

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Ha mostrat iniciativa en el desenvolupament de les tasques que té un director o coordinador de
lleure?

2. Ha mostrat capacitat d’autocontrol i de confiança en si mateix?

3. Ha demostrat cert grau d’autonomia en la resolució de contingències relacionades amb la seva
activitat?

4. Tracta les persones amb cortesia, respecte i discreció?

12

N
O

TA
: A

qu
es

t d
oc

um
en

t n
o 

s'h
a 

de
 re

to
rn

ar
 si

gn
at

 



DOC 05 M-D / EELIJ 32 / UM: 30/09/16

5. Es comunica eficaçment amb les persones adequades a cada moment, respectant els canals
establerts en l’organització.

6. Transmet la informació amb claredat, de manera ordenada, estructurada i precisa.

7. Sap descriure i aplicar una seqüència ordenada d’intervenció en la mediació d’un conflicte.

8. Ha aplicat tècniques de resolució de conflictes per a la mediació davant un problema de relacions
personals entre diversos membres de l’equip de monitors, sota la supervisió dels responsables
corresponents.

Unitat didàctica 5: Integració i comunicació en el centre de treball

CONTINGUTS

5. Integració i comunicació en el centre de treball

5.1 Comportament responsable en el centre de treball.

5.2 Respecte als procediments i les normes del centre de treball.

5.3 Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes.

5.4 Reconeixement del procés productiu de l’organització.

5.5 Utilització dels canals de comunicació establerts en el centre de treball.

5.6 Adequació al ritme de treball de l’empresa.

5.7 Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del medi  ambient.

CAPACITATS

Participar en els processos de treball de l’empresa, seguint les normes i instruccions establertes en el
centre de treball

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. S’ha comportat responsablement tant en les relacions humanes com en els treballs a realitzar?

2. Ha respectat els procediments i les normes del centre de treball?

3. Ha emprès amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes, procurant que  s’adeqüin al
ritme de treball de l’empresa?

4. Ha sabut integrarse en els processos de producció del centre de treball?

5. Ha utilitzat els canals de comunicació establerts?

6. Ha sabut respectar a cada moment les mesures de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del
medi ambient?
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