Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies
Direcció General de Joventut

Acord per a la realització de pràctiques d’un/a alumne/a d’un curs formació de monitor/a
o director/a d’educació en el lleure infantil i juvenil (Decret BSF/192/2015; Art. 3.7; Fitxa individual de pràctiques)
Dades de l’escola d’educadors/es en el lleure i identificació del curs
Nom de l’escola
Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure

Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure

Codi del curs
Nom i cognom de la persona de referència per a les pràctiques

Dades de l’alumne
Nom i cognoms		

DNI/NIF/NIE

Telèfon de contacte		

Correu electrònic

Dades de l’entitat/centre/empresa que acull l’alumne en pràctiques
Nom de l’entitat/empresa		

CIF

Responsable de pràctiques		
Correu electrònic

Telèfon de contacte

Dades del director/a de pràctiques
Nom i cognoms		

DNI/NIF/NIE

Número del carnet director/a d’activitats d’educació en el lleure		
Telèfon de contacte

Correu electrònic

Dades del centre on es desenvolupen les pràctiques realitzades
Nom del lloc o centre de pràctiques		
Adreça

Població

Franja d’edat dels infants i joves que participen en l’activitat
Tipus d’activitats on es fan les pràctiques:
Casal de vacances
Colònia
Acampada
Ruta
Durada de les pràctiques

Camp de treball
Agrupament escolta
Centre d’esplai
Casal de joves

Ludoteca
Menjador escolar
Colònies escolars

Monitor/a (160 hores)

Director/a (120 hores)

Data d’inici de les pràctiques
Data prevista finalització
Horari

FR-FRM-30 (rev 04-11-2018)

Les parts, reconeixent-se plena capacitat jurídica,

Exposen
Primer. Les escoles d’educadors en el lleure estan regulades en el Decret 213/1987 de 9 de juny, sobre el reconeixement d’escoles d’educadors
en el lleure infantil i juvenil.
Segon. L’Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, regula els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació
en el lleure infantil i juvenil, i en l’article 3 estableix els requisits de l’etapa de pràctiques.
Tercer. Està signat i és vigent el corresponent conveni de col·laboració, que estableix l’article 4.3 de l’Ordre BSF/192/2015, entre l’escola i
l’entitat/centre/empresa esmentats.

Acorden
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest acord és regular les pràctiques del curs de monitor/a o de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que
realitzarà l’alumne/a esmentat en el lloc, activitats i període establerts en l’apartat “Dades del centre i període de pràctiques”.
Segon. Relació laboral
La realització d’aquest període de pràctiques no comporta cap tipus de relació, lligam laboral ni de prestació de serveis entre l’alumne/a i l’entitat/
centre/empresa on es desenvolupen les pràctiques ni l’escola d’educadors/es en el lleure.
Tercer. Compromisos de l’entitat/centre/empresa de pràctiques
L’entitat/centre/empresa de pràctiques es compromet a:
a) Comprovar que l’alumne disposa del certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual
b) Facilitar a l’alumne/a les condicions necessàries perquè pugui desenvolupar el seu període de pràctiques en el marc d’una intervenció de
lleure educatiu amb infants i/o joves.
c) Incorporar l’alumne/a a l’equip de monitors/es que habitualment desenvolupa les activitats i a la dinàmica pròpia del centre/entitat/empresa
d) Que el/la director/a de pràctiques esmentat farà el procés d’acompanyament i seguiment durant tot el període de pràctiques.
e) Avaluar la intervenció de l’alumne i emetre el certificat final corresponent d’acord amb el model oficial.
f) Tenir un projecte educatiu de centre, al qual l’alumne/a pugui tenir accés.
g) Tenir signat un conveni de pràctiques amb l’escola, en els termes establerts a l’article 4 de l’Ordre BSF/192/2015.
Quart. Compromisos de l’alumne/a
L’alumne/a es compromet a:
a) Acreditar que disposa del certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual i lliurar-lo al centre/entitat/empresa de pràctiques.
b) Respectar i guardar confidencialitat de la informació, les actuacions i/o les decisions preses per l’equip dirigent en el marc de l’activitat.
c) Guardar secret de les dades personals a les quals pugui accedir durant la seva intervenció, així com no extreure de l’entitat/centre / empresa
de pràctiques cap tipus de dada personal en cap tipus de suport (paper, suports informàtics, mòbil o traspàs al núvol)
d) No capturar ni difondre cap tipus d’imatge en què apareguin infants i joves durant la realització de les pràctiques
e) No fumar, prendre qualsevol tipus de substància addictiva ni begudes alcohòliques durant la realització de les pràctiques ni presentar-s’hi sota
els efectes d’aquestes substàncies.
f) Mostrar un comportament adequat en el tracte amb els infants i joves especialment no tenir conductes discriminatòries, abusives o intimidatòries ni efectuar cap tipus d’acció o comportament que pugui considerar-se d’assetjament sexual o per raó de gènere.
g) En el cas de menjadors escolars, complir la normativa higienicosanitària i de manipulació d’aliments establerta pel centre.
Cinquè. Entrada en vigor
Aquest Acord entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura.

I, en prova de conformitat, signen aquest Acord,
Signatura de l’alumne/a		

Signatura del/la director/a de pràctiques

Signatura de l’escola d’educadors en el lleure

,

Segell escola d’educadors en el lleure

de,

Segell de l’entitat/centre/empresa

de 20

CAE, formació i serveis socioculturals, tractarà de forma legítima les dades personals d’aquest document amb la finalitat de gestionar el període de
pràctiques dels cursos d’educadors/es en el lleure. La base legal és el consentiment exprés atorgat amb la signatura d’aquest document. Aquestes dades no
seran cedides a tercers a excepció de l’obligació legal de comunicar-les a les administracions que regulen aquestes pràctiques. Si es desitja accedir als drets
d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat cal posar-se en contacte a través de protecciodades@cae.cat.. Al mateix
temps totes les persones que tenen accés a aquest document es comprometen sota la seva responsabilitat a guardar confidencialitat sobre les dades
personals que conté aquest document i a fer-ne un ús responsable exclusivament per a la finalitat per a la qual han estat recollides. Més informació sobre les
nostres polítiques de protecció de dades a www.cae.cat

