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L’alumne pot començar les pràctiques si ha assistit un mínim de 196 hores
lectives presencials (en cas d’absència dins dels paràmetres establerts s’haurà de
presentar i aprovar un treball a distància per cada mòdul on no ha assistit) prèvia
presentació a l’Escola de la fitxa de pràctiques (mínim 10 dies abans de
començar). Aquesta fitxa es pot entregar a l’oficina de l’Escola o enviar a
practiques@fundaciosiurana.cat
Aquesta etapa inclou la realització del mòdul de pràctiques (120 h en un
centre de lleure educatiu).
És en aquesta etapa on es posaran en pràctica les funcions pròpies d’un
director/a en una activitat de lleure.
Les pràctiques del curs s’han de desenvolupar en un centre, entitat o empresa
que compleixi els requisits següents:
- Disposar de projecte educatiu.
- Disposar d’un equip de monitors i monitores estable que treballi en equip.
- Disposar de:




un grup d’infants o grup de joves estable, entre 3 i 20 anys, i que la durada
de les activitats que s’hi facin compleixi els requisits que marca l’Escola. La
diferència mínima d’edat entre el monitor/a i el grup d’infants ha de ser de
3 anys.
o 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 que compleixi els requisits de durada que marca l’Escola. La
diferència mínima d’edat entre el monitor/a i el grup d’infants ha de ser de
3 anys.

(En el cas que les pràctiques es realitzin en grups on, com a mínim, el 90% de les
persones tinguin una discapacitat intel·lectual no els hi serà aplicable els barems
de franja i de diferència d’edat).
- Disposar d’un/a director/a de pràctiques que tingui
director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

el

diploma

de

- S’ha de proporcionar tutorització des del centre de pràctiques per ajudar a
créixer humana i tècnicament a l’alumne/a i que pugui exercitar els
aprenentatges teòrics rebuts.
Un cop finalitzat el mòdul de pràctiques:
 L’alumne/a ha d’elaborar la memòria de pràctiques segons el guió de
l’Escola i presentar-la a l’Escola en el terminis establerts. El tutor/a dels
alumnes també farà el seguiment de les memòries dels alumnes.
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També s’ha d’entregar el Certificat de pràctiques omplert pel tutor/a de
pràctiques de l’entitat que ha fet el seguiment.

ACTIVITATS ON ES PODEN REALITZAR PRÀCTIQUES
ESPLAI/CAU
Tardes o matins, de mínim 2 hores d’activitat amb infants i amb una durada mínima d’un
curs escolar (3 trimestres).
Les pràctiques de directors/es s’hauran de començar abans de l’activitat amb infants o
joves ja que s’han de realitzar totes les tasques prèvies de direcció.
CENTRES DIARIS/CENTRES OBERTS
120 hores repartides segons l’horari del centre. En aquestes hores s’inclou la gestió i
organització del centre i la planificació de les activitats.
CASAL D’ESTIU
Casal matí (mínim 4 hores): quatre setmanes de casal d’estiu.
Casal matí i tarda (mínim 7 hores): tres setmanes de casal d’estiu.
Les hores restants estan destinades a la organització i gestió prèvia del casal. A la
preparació i a l’avaluació de les activitats.
Les pràctiques de directors/es s’hauran de començar abans de l’activitat amb infants o
joves ja que s’han de realitzar totes les tasques prèvies de direcció.
CAMPAMENTS, COLÒNIES, RUTES I CAMPS DE TREBALL
Han de tenir una durada mínima de 8 dies.
Les pràctiques de directors/es s’hauran de començar abans de l’activitat amb infants o
joves ja que s’han de realitzar totes les tasques prèvies de direcció.
MENJADORS ESCOLARS
120 hores repartides segons l’horari del centre (sense comptar les hores pròpiament de
menjar dels infants). En aquestes hores s’inclou la gestió i la organització del centre i la
planificació de les activitats.
Si es fan dos hores diàries d’activitats amb els infants: mínim 8 setmanes de pràctiques.
Si es fan tres hores diàries d’activitats amb els infants: mínim 6 setmanes de pràctiques.
En les pràctiques de directors/es en menjadors escolars no només s’ha d’estar present en les
hores amb els infants sinó en totes les hores que estigui el coordinador/a de menjador.
En altres casos a concretar amb l’Escola.
* sempre i quan es realitzin activitats del lleure fora de l’horari de menjar.
ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES
Diferents activitats d’educació en el lleure organitzades per una sola entitat.
Les 120 hores de pràctiques en aquests tipus d’activitats hauran de ser de gestió,
organització i coordinació de les activitats pedagògiques.
Exemples: Parc de Nadal, activitats a diferents museus o entitats culturals, consells
comarcals, activitats extraescolars, ajuntaments.
*El director/a en pràctiques ha d’estar present en totes les execucions de les activitats
en qualsevol modalitat de pràctiques.

