Diploma oficial de Director/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

Curs de directores i directors residencials MCECC
1.Requisits d’accés
Opció
1
Opció
2

Els alumnes que disposin del títol de monitor/a de lleure expedit per Direcció General de Joventut.
Els alumnes que simultàniament acreditin:
a. Una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social,
en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en psicologia o be disposar de la
Titulació Màster de Formació del Professorat o l’antic CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica) o un cicle formatiu
de grau superior d’educació infantil o d’integració social.
b. 2 anys d’experiència continuada i interrompuda en el sector de l’educació en el lleure acreditables

2.Cost del curs
El cost és de 505€. (Caldrà avançar un import de 150€ en el moment de fer la preinscripció)

3.Dates i horaris
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Formació Residencial: Es marxarà el dia 19
d’agost a les 9 del matí des del c. Numància 149.
S’arribarà el dia 29 d’agost als voltants de les 17.30
al mateix lloc.
Caldrà portar el dinar del primer dia.

Les 40 hores virtuals es podran iniciar des del mes de setembre i es podran finalitzar fins a mitjans d’octubre. Les 25 hores
corresponents a la memòria, es podran desenvolupar un cop s’iniciin les pràctiques per part de l’alumne.
Les pràctiques solament es podran iniciar un cop finalitzi la part teòrica del curs.

4.Assistència i hores de formació
L’assistència ha de ser del 100% de la formació residencial. Quedarà exclòs de l’avaluació de la formació, i per tant
suposarà el no apte, qualsevol alumne que no marxi el primer dia del curs a les 9 del matí des del lloc de sortida, o marxi
abans de l’últim dia, a l’hora indicada. Quedarà exclòs de la formació qualsevol alumne que tingui incidència horària.

5.Observacions
La part teòrica del curs caldrà complementar-la amb:
• 120 hores de pràctiques al centre d’esplai al qual es formi part.
• Una memòria de pràctiques la qual haurà de lliurar-se en les convocatòries que estipula la normativa de l’escola:
a 30 de març (obtenint el títol a 30 de maig) o bé a 30 de setembre (obtenint el títol a 30 de novembre). Es disposa
fins a cinc anys per acabar les pràctiques.
Participar als cursos residencials del MCECC implica conèixer i acceptar la normativa acadèmica, la qual es pot descarregar
des de la web i caldrà lliurar signada, juntament amb:
-

Document acreditatiu membres MCECC
Documentació acreditativa de requisit d’accés (punt 1 d’aquest full)
Còpia del DNI (de les dues cares i en un sol full DINA4

Aquesta documentació caldrà lliurar-la en el moment de fer la inscripció a través del formulari corresponent.
Es recomana que cada alumne porti llibreta i bolígraf pel seguiment de les sessions.
La llengua vehicular del curs serà el català.

6.Reunió informativa
Per fer el curs, cal assistir a la reunió informativa el 29 de juny a les 18:30 en format telemàtic.

7.Per a més informació individualitzada
Contactar directament amb el coordinador del curs: residencialsmcecc@peretarres.org
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