CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ
EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

FITXA INDIVIDUAL DE PRÀCTIQUES

FITXA INDIVIDUAL DE PRÀCTIQUES DEL/DE LA ALUMNE/A
DEL CURS DE MONITOR/A

En /Na _____________________________________________ com a Tutor/a de Pràctiques de
l’

entitat/empresa

_____________________________

amb

NIF

número

____________________. Ubicada en __________________________________ amb codi
postal

___________________,

amb

telèfon

________________

i

amb

e-mail

__________________. Que disposa del Carnet de Director/a d’Activitats d’Educació en el
Lleure número _____________. Carnet expedit : A Catalunya ___ / fora de Catalunya ___

En Francesc Caballé Estruel, com a Tutor de Pràctiques de l’Escola de l’Esplai de Tortosa, amb
NIF número 40935829S. Ubicat al C/ Camarles, núm. 6 Esc. 2 3r 5a de Tortosa con codi postal
43500, amb telèfon número 667022741 i amb e-mail: fcaballestruel@gmail.com

I En /Na _______________________________________________ amb DNI número
_____________ com a beneficiari/a de las pràctiques del curs de Monitor/a de Lleure,
domiciliat

a

C.

____________________,

_________________________________
amb

telèfon

número

amb

codi

_______________

postal

y

amb

e-

en

l’activitat,

mail:_____________________

Acorden

la

realització

de

las

pràctiques

del

_________________________________________

curs

de

monitor/a

organitzada

por

l’entitat

_____________________________________________, dirigida a participantes de edades
compreses entre ____ i ____ anys.
El/la alumne/a realitzarà las Pràctiques de monitor/a en la activitat esmentada del dia
__________ al dia _________ amb l’horari següent:_____________
La normativa vigent determina una duració de cent seixanta (160) hores de pràctiques en una
activitat d’educació en el lleure.
Les tasques que la persona de pràctiques deurá desenvolupar són las pròpies d’un/a monitor/a,
preparació, animació i avaluació d’activitat, relació amb els infants i amb les famílies,
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col·laborant amb l’equip de monitores i monitores habitual del centre. (Adjuntar Programació
de l’activitat)
La persona de pràctiques deurà complir amb els horaris i tasques assignades i respectar les
normes del centre.
Aquestes pràctiques estaran supervisades pel/per la tutor/a esmentat/ada anteriorment que farà
un seguiment de l’alumne/a, assessorant-lo i ajudant-lo a que pugui realitzar unes bones
pràctiques. Al final de las mateixes emplenarà el Model de Certificat de Pràctiques de
l’alumne/a i validarà la seva aptitud comunicant-ho a l’Escola de l’Esplai qualsevol situació no
satisfactòria.
El centre col·laborador no rebrà ninguna compensació econòmica per acollir alumnes en
pràctiques.
La realització de las pràctiques no genera més compromisos que els presents; y en cap cas
obligacions pròpies d’un contracte laboral.

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest document en Tortosa el
dia________________________

Signatura

Signatura

Signatura

Tutor de Pràctiques de
l’Escola de l’Esplai de
Tortosa

Tutor/a de Pràctiques de
l’entitat

Alumne/a

Francesc Caballé Estruel
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