Escola de Tempo Libre BULIDEIRA

r/ Serra de Outes 67, 1º C
27004 Lugo
669432111
etlbulideira@gmail.com

CONVENIO DE COLABORACIÓN
entre
.………………………………………………………….(nome da entidade de prácticas)
e a Escola de Tempo Libre BULIDEIRA de Lugo
NA REALIZACIÓN DA FASE PRÁCTICA DO CURSO DE MONITOR/A DE ACTIVIDADES DE TEMPO
LIBRE DO/A ALUMNO/A:
_____________________________________________________________________
O/a alumno/a da E.T.L. BULIDEIRA don/a .…………………………………………... con DNI:
………………………………., nacido/a o ………………………….., que realizou o curso teórico-práctico de
Monitor/a de actividades de Tempo Libre (200 horas) organizado por esta escola dende o 16
de NOVEMBRO de 2019 e o 16 de FEBREIRO de 2020
Lugo a ….…. de ………………………….. de 2020.
_________________________________________________________________________
ANTECEDENTES

Este/a alumno/a da escola, ten a iniciativa de realizar a súa fase de prácticas no
………………………………………………………….(nome da entidade de prácticas) para intervir cos/as
usuarios/as desa entidade nas actividades de animación sociocultural e lecer.
A entidade sen ánimo de lucro Escola de Tempo Libre Bulideira (cuia titular é a Asociación
Sociocultural e Educativa BULE con C.I.F. G- 27431543) organiza distintas accións de formación
regulada na educación non formal e informal do campo das persoas maiores, mulleres,
mocidade, infancia,...
As funcións e tarefas para as que debe capacitar o Curso oficial de Monitor/a de Tempo Libre,
son as que se establecen no articulo 70 do decreto 50/2000, “cursos do primeiro nivel terán
por obxecto a formación de persoas capaces de realizar actividades socio-culturais e
recreativas, tanto en tempo libre urbano como na natureza”. As funcións e tarefas para as que
deben capacita-os programas formativos dous cursos de primeiro nivel son:
A) Detectar as necesidades de intervención no tempo libre dun grupo reducido de persoas,
conectándoo co seu medio.
B) Animar, dinamizar e facilita-o desenvolvemento dun grupo de persoas.
C) Deseñar, dirixir e executar un taller.
D) Localizar recursos para ou desenvolvemento dun grupo nás actividades.
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E) Participar nun proxecto de animación xeral, responsabilizándose dás tarefas específicas que
lle son encomendadas.
A Escola de Tempo Libre Bulideira, esta recoñecida oficialmente pola Xunta de Galicia Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado co nº de rexistro G-46, situada na rúa Serra de
Outes 67 – 1º C, 27004 - Lugo, e C.I.F. G 27431543.
REUNIDOS:
Dna.
………………………………………………………….
en
calidade
de
…………………………………………………………
con
dirección
social
na
rúa
……………………………………………………………………... CP: ………………. de ……………………. e con C.I.F.
……………………………., e teléfonos …………………………………………..
D. Ramón García Cordovés, Director da Escola de Tempo Libre BULIDEIRA, con dirección social
na rúa Serra de Outes 67 – 1º C, 27004 - Lugo, e teléfono 669432111,
Estas entidades recoñecen a súa mutua capacidade para obrar na realización das prácticas non
laborables no ………………………………………………………….(nome da entidade de prácticas) coas
seguintes características:
Días, dende o …….. de ……………………………. de 2020 ao ………. de ……………………... de 2020
Horario, de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
Lugar, …………………………………………………………..
Proxecto …………………………………………………………………………………..

EXPOÑEN
Primeiro: que recoñecen reciprocamente a capacidade e lexitimimación para a negociación e
firma do presente documento.
Segundo: Que a Escola de Tempo Libre Bulideira como responsable da impartición do curso de
Monitor de actividades de Tempo Libre entende que para o mellor desenvolvemento e
preparación dos alumnos de devandito curso, estes deben acceder ao coñecemento da
realidade laboral.
ACORDAN

Primeiro: Este convenio de colaboración establécese para facilitar a presenza do/a alumno/a
de devandito curso no .………………………………………………………….(nome da entidade de
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prácticas) co fin de ensinarlle nas súas prácticas e completar a aprendizaxe da titulación de
monitor de actividades de T.L. polo/a alumno/a.
Segundo: As prácticas responderán a un proxecto elaborado polo participante no curso, que
será orientado na súa elaboración e desenvolvemento pola escola onde realizou o curso.
Terceiro: Que a Escola de Tempo Libre Bulideira, non se fai responsable do desenvolvemento
das súas actividades, e da súa intervención; pero si supervisará o seu proxecto a través do
departamento de titorías.
Carto: O proxecto contará os elementos básicos de toda intervención educativa e planificación
no tempo libre. Durante o seu desenvolvemento será necesaria a existencia dun responsable
de prácticas designado pola entidade receptora onde se vaia realizar, que posúa o título de
monitor de actividades de tempo libre ou unha experiencia acreditada en animación sociocultural.
Quinto: O período de prácticas terá como máximo unha duración de 150 horas (nos
campamentos con pernocta con 10 ou 12 días, sería suficiente para cubrir as horas necesarias)
Sexto: Que a Escola de Tempo Libre Bulideira, faise cargo do Seguro de Responsabilidade Civil
do/a alumno/a …………………………………………….. co DNI ………………………………………., para a
realización de ditas prácticas, xa que ésta persoa sigue sendo alumno/a da nosa Escola ata que
obtenga a súa titulación de Monitor de T.L.. Póliza de Seguro de RESPONSABILIDADE CIVIL da
Asoc. Sociocultural e Educativa BULE / ETL Bulideira
Asistencial de Seguros a Prima Fija).

Nº 734178/0 (UMAS, Unión Mutua

Sexto.1.- : Que tanto a entidade que acolle ao alumno/a de prácticas como o/a alumno/a de
prácticas, EXIMEN á Escola de Tempo Libre Bulideira e á Asociación Sociocultural e Educativa
BULE con CIF G27431543 de TODA RESPONSABILIDADE NO CONCERNIENTE ÁS
CONSECUENCIAS QUE POIDA TER O COVID_19 NAS PERSOAS PARTICIPANTES NAS
PRÁCTICAS DA ALUMNA/O (contaxios, reclamacións, enfermidades, etc…).
Sétimo: Que a realización de prácticas por parte do/a alumno/a arriba mencionada, non supón
unha posible contratación nin relación laboral coas entidades reunidas, e non percibiran
retribución polas prácticas que realicen.
Oitavo: Que a Escola de Tempo Libre Bulideira, apoia estas iniciativas socioculturais e servirá
de nexo entre o alumnado do curso e ou centro interesado.
Noveno: Que durante o desenvolvemento da súa fase practica os interesados designasen unha
persoa de contacto para as posibles xestións coa Escola e ou centro interesado. A realización
dunhas practicas deste tipo require unhas instalacións adecuadas, que correrán a cargo do
centro interesado e duns materiais adaptados á realidade.
Decimo: O/a alumno/a en practicas deste proxecto acordará coa entidade receptora os
horarios de intervención de súas prácticas. Adaptándose á realidade e necesidades da
entidade acolledora.
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Undécimo: A Escola de Tempo Libre Bulideira, a través do seu departamento de titorías estará
en contacto co/a alumno/a do proxecto no seguínte correo etlbulideira@gmail.com e teléfono
669432111.
Doceavo: O incumprimento dos presentes acordos por acción ou omisión de calquera e as
partes, poderá desencadear a suspensión definitiva da actividade.
Treceavo: O presente convenio terá unha duración igual ao período de duración da fase
práctica.
Catorceavo: O/a alumno/a en prácticas ………………………………………..., con DNI: ………………………,
terá como responsable das súas prácticas no .…………………………………………………………. (nome
da entidade de prácticas) á seguínte persoa ………………………………………….. coa titulación de
……………………………………………………………………….. e coa seguinte responsabilidade na entidade
…………………………………………………………………...

Así o din e outorgan asinando o presente documento en Lugo
(Representante que asina o Convenio)

Director da “Escola de Tempo Libre Bulideira”
(Lugo)

Asdo:. …………………………………………….

Asdo.: Ramón García Cordovés

Conforme da Alumna/o de prácticas D/Dna. ……………………………………………………….

Asdo.:
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