PERÍODE DE PRÀCTIQUES DEL CURS DE MONITOR/A
D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EN LÀMBIT POLISPORTIU
El Consell Esportiu del Garraf realitza els cursos de monitors/es d’activitats de dinamització en
l’àmbit poliesportiu, amb l’objectiu de preparar els/les alumnes per a treballar en activitats
d’aquest àmbit que organitzin els Consells Esportius, els Ajuntaments, els Patronats Municipals, els
centres educatius, les AFA i altres entitats esportives.
Per tal d’aconseguir el certificat corresponent és imprescindible que l’alumne/a realitzi 150 hores
de pràctiques, realitzar les tasques següents:
- Atenció directa amb els infants,
- Atenció indirecta: reunions de monitors/es, elaboració de les programacions i avaluació.
ON PODEU FER LES PRÀCTIQUES?
Només podeu fer les pràctiques en activitats poliesportives organitzades per:
•

Consells Esportius

•

Ajuntaments, Patronats d’Esports o empreses municipals, legalment adscrits/es al
Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

•

Clubs, associacions i entitats esportives, legalment inscrites/adscrites al Registre
d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

•

Federacions esportives, legalment inscrites/adscrites al Registre d’entitats esportives
de la Generalitat de Catalunya.

•

Altres entitats, legalment inscrites/adscrites al Registre d’entitats esportives de la
Generalitat de Catalunya

•

Centres educatius, reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.

Referències legals i normatives
El període de pràctiques de l’oferta formativa específica de nivell bàsic en matèria poliesportiva
al que es refereix el conveni signat amb el Consell Català de l’Esport per a desenvolupar la
Disposició Addicional Quarta de la LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de
l'esport, només poden referir-se a:
“tasques en l’àmbit de les activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat, incloenthi el personal que s’encarrega de la dinamització i el desenvolupament de les activitats esportives o
poliesportives i també el personal que intervé en esdeveniments esportius per a menors d’edat”
“que es duen a terme en patronats municipals, ajuntaments, consells comarcals, associacions de mares
i pares d’alumnes, centres educatius, associacions esportives escolars, consells esportius i entitats
degudament inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives, del Consell Català de l’Esport”

ATENCIÓ!
No és vàlid fer les pràctiques en una entitat d’educació en el Lleure, en una empresa privada
o en una altra associació que no estigui inscrita/adscrita al Registre d’entitats esportives de la
Generalitat de Catalunya.
Si teniu dubtes, podeu consultar si l’entitat on voleu fer les pràctiques està adscrita / inscrita al
Registre de la Generalitat de Catalunya mitjançant aquest buscador:
https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/entitats-esportives/cercador-dentitats/

Pautes organitzatives
• L’alumne/a en període de pràctiques ha d’estar en tot moment sota la supervisió de la
persona tutora o professional que tingui alguna de les titulacions que determina l’article 4.4
de la Llei 3/2008
• No es poden realitzar activitats de pràctiques més de 8 hores diàries i cal preveure que
es gaudeixi de períodes de descans i, si s’escau, de pausa per a dinar
• No es poden realitzar pràctiques més de 5 dies a la setmana
• S’ha de realitzar en un màxim de 12 mesos a partir de la finalització del Curs de
Procediments, Tècniques i Recursos de Primers Auxilis
• El període de pràctiques és una activitat avaluable i es considerarà superada si s’obté la
qualificació d’apte/a
• Si l’entitat on es realitza el període de pràctiques és diferent de l’entitat que signa el
conveni, caldrà informar-la dels diferents aspectes relacionats amb el període de pràctiques
• La persona que realitza les pràctiques haurà de tenir una assegurança de responsabilitat
civil i accidents que li doni cobertura durant les activitats
• Cal complimentar tots els models de documents relacionats amb el període de pràctiques
aportant totes les dades sol·licitades
l’article 4.4 de la Llei 3/2008
“Per a exercir la professió d'animador o animadora o monitor o monitora esportiu professional en
activitats físiques i esportives amb persones que requereixen una atenció especial .esportistes en edat
escolar, persones de més de seixanta-cinc anys, persones amb alguna discapacitat física o psíquica,
persones amb problemes de salut i similars. es requereix alguna de les titulacions següents:
a) La llicenciatura en ciències de l'activitat física i de l'esport o el títol de grau corresponent.
b) El títol de mestre o mestra de primària, amb l'especialitat en educació física o el títol de grau
corresponent si l'activitat s'exerceix amb infants en el marc de les activitats d'esport escolar.
c) El títol de tècnic o tècnica superior en animació d'activitats físiques i esportives, amb formació o
experiència adequades a les activitats de què es tracti.”

PROCÉS DE SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES
Per fer un correcte seguiment del període de pràctiques, és obligatori que:
• 10 dies abans de començar les pràctiques, l’alumne/a presenti al Consell Esportiu del
Garraf:
o 2 còpies originals del “Conveni de col·laboració” (si el vostre centre de pràctiques ja
ha signat anteriorment el conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu del Garraf
no cal tornar-ho a presentar).
o 2 còpies originals del “Full d’acceptació de l’entitat per a la realització del període
de pràctiques”.
• Al finalitzar les pràctiques, l’alumne presenti al Consell Esportiu del Garraf:
o

1 còpia original del “Full de certificació de pràctiques”.

• L’alumne/a en pràctiques tingui sempre una persona al costat vetllant pel seu procés
formatiu.
• L’alumne/a participi en les reunions d’equip, ja que això contribueix a fer el període de
pràctiques un procés integral d’aprenentatge.

Si hagués cap incidència durant el procés de pràctiques cal posar-se en contacte amb el
responsable de pràctiques del Consell Esportiu del Garraf:
Rubén Martín-Mora: ruben@cegarraf.cat
Telèfon: 93 893 31 02

