
Documentació de pràctiques

Acord per a la realització de pràctiques d’un/a alumne/a d’un curs de 
formació de monitor/a d’educació en el lleure infantil i juvenil 
(Ordre BSF/192/2015; Art. 3.7; Fitxa individual de pràctiques)

Certificat de pràctiques del Curs de monitor/a de lleure infantil i 
juvenil 
(Ordre BSF/192/2015; Art. 3.5; Certificat de valoració de la idoneïtat de l’alumne/a)

www.escolaemporda.cat



Instruccions per omplir la documentació de pràctiques:
Necessiteu dues còpies d’aquest imprès[1]. Si només disposeu d’un sol imprès, podeu fer-ne una fotocòpia abans 
d’omplir-la. També us podeu baixar una còpia des d’internet a l’Aula Oberta de www.escolaemporda.cat 

1) Acord per a la realització de pràctiques d’un/a alumne/a d’un curs de 
formació de monitor/a d’educació en el lleure infantil i juvenil (Pàgines 3 i 4)

1.1 Signar l’acord de pràctiques

El director/a i l’alumne/a han de signar les dos còpies de l’acord de pràctiques (Pàgines 3 i 4 d’aquest document) com 
a compromís de la realització de les pràctiques. En el trascurs de les pràctiques, una còpia la guarda centre de 
pràctiques i l’altra l’alumne/a.

1.2 Notificar les dades de l’acord de pràctiques

L’alumne/a ve obligat abans de començar les pràctiques de notificar les dades de l’acord de pràctiques a l’Escola 
l’Empordà. Abans d’iniciar les pràctiques l’alumne/a ha de notificar[2] via internet les dades de l’acord de 
pràctiques a l’Escola l’Empordà  i esperar l’autorització per començar les pràctiques, que rebrà via correu 
electrònic.

· Sense l’autorització de l'escola, 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 i no hagin obtingut l’autorització pertinent de l’escola. 

· La notificació de pràctiques és un tràmit telemàtic que l’alumne/a ha de fer per Internet[2]

2) Certificat de pràctiques del Curs de monitor/a de lleure (Pàgines 5 i 6)

2.1 Signar el certificat de pràctiques
El director/a de pràctiques ha d’omplir i signar el certificat de pràctiques de l’alumne/a un cop aquestes estiguin 
finalitzades.
2.2 Enviar a l’Escola l’Empordà
L’alumne/a ha d’enviar a l’escola aquesta documentació de pràctqiues seguint les instruccions del següent punt

3) Enviar a l’Escola la documentació de pràctiques 
L’alumne/a és qui finalitzades les pràctiques ha d’enviar a l’escola la documentació de pràctiques. L’enviament es 
pot fer per dos sistemes:

3.1 Enviament per correu postal
Enviar original degudament signat i segellat a la següent adreça postal:
Escola l’Empordà
Apartat de correus 79
17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ

3.2 Enviament per correu electrònic
Només es pot enviar aquesta documentació per correu electrònic si l’alumne/a i el director/a de pràctiques tenen 
signatura electrònica. No s’acceptarà aquesta documentació només escannejada sense les dues signatures 
electròniques.
administracio@escolaemporda.cat

[1] Una còpia és per al centre de pràctiques i l'altra per l'alumne. La còpia que es queda l’alumne/a és la que al final del procés del 
curs ha presentar a l’Escola l’Empordà
[2] La notificació de les pràctiques s’ha de fer via internet des de l’Aula Oberta de www.escolaemporda.cat
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[Si no el sabeu deixeu en blanc]
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ESCOLA L’EMPORDÀ
Apartat de correus, 79
17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ


