Conveni col·laboració per a la realització de pràctiques
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EDUCA , ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES SOCIALS I
CULTURALS i ………....................……………………......................………. PER A LA REALITZACIÓ DE LES
PRÀCTIQUES D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL
L’Hospitalet de Llobregat a .......... de ............................... de 20...

REUNITS
D’una banda, el senyor Jordi Rodilla Gómez amb NIF 46597901Q com a representat d’Educa,
escola de professions educatives, socials i culturals, amb NIF G-63053425, ubicada al carrer
Buenos Aires, núm.12 de L’Hospitalet de Llobregat amb codi postal 08902 (en endavant
Escola Educa).
I de l’altra, el/la senyor/a.....................................................................................................amb
NIF.............................................com

a

representant

legal

del

centre

/entitat

/empresa.................................................................................................................................,
amb el CIF...................................., ubicada al carrer.....................................................................,
núm.................de........................................ amb el codi postal........................... (en endavant
Centre de Pràctiques).
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i

MANIFESTEN
I. L’Escola Educa reconeguda per la SGJ amb el número 34 per a impartir formació de monitors
i directors de lleure.
II. El Centre de pràctiques porta a terme activitats de lleure educatiu en les quals els alumnes
de l’Escola Educa poden fer les pràctiques segons disposa l’ordre BSF/192/2015 de 18 de juny.
El Centre de Pràctiques reuneix les condicions pel que fa a equipaments i espais , i facilita el
material i suport necessari per a dur a terme les pràctiques a l’alumne/a.
III. L‘Ordre de BSF 192 de 18 de juny de 2015, per la qual s’estableixen els programes dels
cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i
juvenil,requereix la signatura prèvia d’un conveni de col·laboració entre el centre de
pràctiques i l’escola d’educadors en el lleure per a la realització de les pràctiques d’activitats
d’educació en el lleure infantil i juvenil.
D’acord amb els antecedents esmentats, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als
següents
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PACTES
Primer.
Objecte.
L’objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre L’Escola Educa i el Centre de Pràctiques per
a la realització de les pràctiques d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Segon.
Activitats de pràctiques.
Les activitats de pràctiques han de complir els requisits establerts a l’article 3.2 de l’Ordre BSF
192/2015 de 18 de juny. I per tant, al signar el present conveni, el Centre de Pràctiques,
declara que n’és coneixedor i que compleix responsablement els requisits.
Tercer.
Responsable de l’àrea de pràctiques de l’escola Educa, escola de professions educatives, socials
i culturals.
L’Escola Educa ha nomenat al senyor José Pozo Murillo com a responsable de l’àrea de
pràctiques, que es responsabilitzarà de fer el seguiment i/o l’avaluació de les pràctiques, i de
totes aquelles competències que li atorga la normativa interna.
Quart.
Projecte formatiu.

Procés de seguiment de pràctiques per part del centre de pràctiques.
Per tal de facilitar el correcte seguiment del període de pràctiques, des de l’escola EDUCA
recomanem el seguiment de les següents indicacions:
e És important que l’alumne sigui rebut pel responsable del projecte, i que aquest el situï
sobre el projecte i les seves funcions: què s’espera d’ell, informar-li de les normes i
criteris d’organització, presentar-li a l’equip, etc.
e Els primers dies caldrà fer un seguiment molt acurat per aclarir dubtes, ajudar a donar
pautes de comportament, i revisar la seva pròpia actuació.
e Les funcions i tasques de l’alumne han de ser de monitor/a o director/a, però sempre
amb una altra persona al costat, vetllant pel seu procés formatiu. L’alumne/a hauria de
tenir assignat un grup fix.

e És convenient que l’alumne/a pugui participar en les reunions d’equip, ja que això
contribueix a fer del període de pràctiques un procés integral d’aprenentatge.
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e S’haurà de garantir una persona amb experiència que faci el mestratge de l’alumne/a
durant les pràctiques i faci la seva avaluació continua i final.
e Per tal d’aconseguir el títol se li demana al alumne/a la realització d’una memòria de les
pràctiques. Per tant s’ha de facilitar i ajudar a l’alumne/a per què pugui tenir la
informació necessària per realitzar-la.
e També és interessant fer la valoració final de manera conjunta, per tal de poder
treballar aquells aspectes que l’alumne/a necessita millorar, i conèixer la seva avaluació
personal sobre el lloc on ha realitzat les pràctiques.
e Si hagués cap incidència durant el procés de pràctiques cal posar-se en contacte amb
el tutor del curs de l’alumne/a. (*ho teniu recollit a la Fitxa de pràctiques de l’alumne)
e Al final de les pràctiques s’ha de fer una avaluació de l’alumne mitjançant el certificat
de pràctiques que se li ha de lliurar a l’alumne/a directament (si no voleu que el vegi, li
podeu donar en un sobre tancat o enviar-ho directament a l’escola)
e Per tal d’integrar a l’alumne/a dins de l’equip de monitors/es, convindria que l’empresa
li facilités la indumentària adequada, (bata etc), per aquest període de temps.
Igualment caldria que es fes càrrec de la seva manutenció si ho fa amb la resta de
l’equip.

Documentació.
L’alumne ha d’omplir la fitxa individual de pràctiques (facilitada per Educa). Ha d’estar
signada pel responsable de practiques del centre i per l’alumne.
Abans de començar les pràctiques l’alumne ha de lliurar la fitxa signada a l’escola Educa.
Aquelles pràctiques que es realitzin sense que Educa hagi rebut la documentació quedaran
anul·lades

Què s’espera de l’alumne/a.
e Que assisteixi a les pràctiques i que compleixi amb els compromisos adquirits.
e Que sigui respectuós amb les normes, els criteris d’organització de l’entitat, així com
amb els monitors/es i amb els infants.
e Que mostri una actitud d’aprenentatge i interès vers les pràctiques.
e Que participi activament en les fases de preparació, realització i valoració de les
activitats i en el projecte educatiu del centre de pràctiques.

e Que assoleixi les capacitats establertes en l’ordre BSF/192/2015. Descrites també en el
certificat de pràctiques que haureu de signar.
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Avaluació de les pràctiques
e

Per avaluar les pràctiques cal omplir el Certificat de pràctiques, on s’avaluarà: les
capacitats, l’assistència, l’actitud i el perfil de la tasca de monitor/a o director/a.
Aquest document s’ha de fer arribar a l’escola, un cop finalitzades les pràctiques.

e

RECORDEU: si necessiteu orientació sobre les capacitats o el perfil del monitor/a per
omplir l’informe, podeu anar a la nostra web www.escolaeduca.org i a l’apartat
d’alumnes, documents, trobareu una petita guia d’orientació.

e

IMPORTANT: cal que el certificat de pràctiques estigui tot omplert, signat i segellat.
El document ha de ser original, i no es tramitarà cap titulació sense aquest
document. Per qualsevol aclariment o dubte, estem sempre a la vostra disposició.

Cinquè.
Assegurança i responsabilitat civil dels alumnes.
Sense perjudici que el Centre de Pràctiques tingui les assegurances corresponents per les
activitats d’educació en el lleure que organitza, l’Escola Educa té contractada una pòlissa
d’accidents i de responsabilitat civil per cobrir les contingències que se suscitin com a
conseqüència de la realització de les pràctiques pels alumnes.
No quedaran cobertes per aquestes assegurances les contingències que se suscitin com a
conseqüència de la realització de les pràctiques que els alumnes no hagin notificat a l’escola
Educa abans del seu inici i aquelles que es facin a l’estranger.
Sisè.
Extinció.
El conveni s’extingirà per l’expiració del termini convingut.
Les causes de rescissió del conveni poden ser:
a) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Per la impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a l’objecte d’aquest
conveni.
c) L’ incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions previstes al conveni.
d) La denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de 3 mesos d’anticipació.
e) Els alumnes que estiguin duent a terme les pràctiques en el moment de l’extinció
acabaran el període de pràctiques.
Setè.
Resolució de conflictes.
Les parts signatàries intentaran resoldre de mutu acord les divergències que puguin sorgir en
relació amb el desenvolupament d’aquest conveni. En cas que això no sigui possible, les parts
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sotmetran les divergències pel que fa a la interpretació o el compliment d’aquest conveni als
tribunals de Barcelona (o la província que correspongui).
Vuitè.
Vigència.
La vigència d’aquest conveni és de 4 anys des de la data de signatura del present conveni.
Aquest conveni quedarà renovat automàticament per un període de 4 anys més, a excepció
que alguna de les parts expressi la seva disconformitat.
Novè.
Persona de contacte per a la gestió de les pràctiques amb els nostres alumnes.
En el cas que un alumne de l’escola EDUCA vulgui realitzar les pràctiques amb la vostra entitat,
el vostre centre de pràctiques assigna com a contacte per a la comunicació entre l’alumne i la
vostra entitat al/la senyor/a ......................................................................................al que
podran localitzar en el següent telèfon de contacte................................................. o en aquesta
adreça de correu electrònic........................................................................................Així mateix,
en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal,
autoritza a facilitar les seves dades de contacte a l’alumne per concretar la realització de les
seves pràctiques.
Si s’oposa a aquest tractament de les dades marqui la següent casella:

I en prova de conformitat, les parts signen aquest document, per duplicat i a un sol efecte, en

L’Hospitalet de Llobregat a .......... de ............................... de 20...

Signatura i segell Centre de Pràctiques

Signatura i segell de l’Escola Educa

Nom i cognoms:................................

Nom i cognoms: JORDI RODILLA GÓMEZ
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