NORMATIVA ACADÈMICA
DELS CURSOS DE MONITORS/ES I DIRECTORS/ES DE LLEURE
1.Consideracions prèvies: el fet d’educar
La persona que fa el curs de monitor/a o el de director/a de lleure es valida i capacita com a educador/a en el temps de lleure i com a tal
entenem que ha de tenir un comportament propi del fet de ser educador/a. Del seu comportament durant el curs se’n deriven les seves
possibles actuacions davant dels infants i joves als quals s’haurà d’adreçar en un futur.
Certificar la idoneïtat d’aquesta actuació futura del monitor/a i director/a és la tasca principal dels docents i del conjunt de professionals que
intervenen en el curs. El/la professor/a mitjançant la seva activitat docent dóna continguts, recursos i capacitats als alumnes per a que
puguin créixer en la seva formació i qualificació com a monitors/es o directors/es de lleure.

2. Normativa de funcionament
Puntualitat
L’alumne/a ha de ser puntual i la sessió s’ha d’iniciar a l’hora prevista per respecte als companys/es. Passats 5 minuts s’anotarà el retard a
l’orla.
S’acceptaran motius de retard si són adequadament justificats amb els comprovants corresponents. Si hi ha retards en tornar del descans o
bé si algú marxa abans d’acabar la sessió, també s’anotarà a l’orla d’assistència.

Respecte
Cal garantir el respecte entre alumnes i entre docents i alumnes durant tot el curs. Si en algun moment es dóna una falta de respecte, la
persona que l’ha causat podria tenir una valoració de no apte/a de la sessió i, en casos molt greus, una valoració de no apte/a del curs.

Assistència
Cal assistir com a mínim al 85% de les hores lectives de cada mòdul per poder ser apte/a del curs. En el cas dels cursos semipresencials
s’ha de garantir almenys un 85% d’assistència i participació a les sessions presencials de cada mòdul i al 100% de les de l’aula virtual.

Infraestructura de l’edifici, mobiliari i material del curs
Tant en els cursos que es realitzin a una seu de la Fundació Pere Tarrés com en altres locals, els alumnes i docents vetllaran sempre pel bon
ús del material i de les instal·lacions. En acabar cada sessió, el docent juntament amb els alumnes vetllaran perquè el local quedi igual que
com estava en iniciar la sessió, per tant, tots col·laboraran en les tasques d’ordre, recollida de taules i cadires, etc.
En cas d’observar algun desperfecte o anomalies de funcionament infraestructural, cal que es comuniqui ràpidament a un responsable de la
instal·lació. Qualsevol desperfecte ocasionat per un/a alumne/a haurà de ser resolt en la pròpia instal·lació per part d’aquest/a persona i
haurà de rendir comptes al responsable de la instal·lació. Si es detecta alguna actitud inapropiada per part d’algun/a alumne/a, el/la docent
pot arribar a valorar un NO APTE/A de la sessió, independentment que es determini o no la reposició del material concret. En cas d’actes que
ocasionin desperfectes greus i injustificats es podrà valorar que l’alumne/a és NO APTE/A al curs.

Tabac, alcohol i menjar
A les aules i recintes on es desenvolupin les sessions no es pot fumar, ni beure, ni menjar, així com en tots aquells espais on no s’especifiqui
el contrari.

Telèfon
No es passen avisos telefònics als alumnes. No es pot utilitzar el telèfon mòbil durant les sessions.

Càmeres de fotografiar i vídeo
No es pot utilitzar cap tipus d’aparell de vídeo ni de fotografia exceptuant que el/la professor/a valori que la sessió ho requereix.

3. De caràcter general
En totes les situacions en què es comuniqui un no apte/a del curs, l’alumne/a tindrà l’opció de comunicar per escrit a la cap d’estudis la seva
situació per tal que pugui ser revisada. La cap d’estudis recollirà també per escrit l’opinió del professor/a i coordinador/a i, en alguns casos, si
s’escau, podrà arribar a reconduir la decisió cap a altres mesures que no siguin el no apte/a del curs.
Quan un/a alumne/a acumuli més de 2 no apte/a de sessió, es pot arribar a valorar un no apte/a del curs. En aquests casos aquest alumne/a
serà informat/da com abans millor per tal de poder procedir a mesures correctores i adequades, si s’escau.
Qualsevol situació no descrita en aquest recull de normes serà estudiada pel professorat corresponent amb la cap d’estudis i la coordinació
del curs, els quals en valoraran el resultat final.
Es demana a l’alumnat que respecti l’ideari i les normes acadèmiques de la Fundació Pere Tarrés. L’incompliment d’aquest respecte
suposaria la pèrdua de la condició d’alumne/a.
He llegit i accepto aquesta normativa (data, nom i signatura)
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