
 

      

C/ Fray Salvador Mollar Ventura, 13, 46940. Tel: 961144415. escola@casesdejoves.org 

Curs Monitor/a d’Activitats Educatiu en el temps lliure 

GUÍA DE PRÀCTIQUES 

 

ACLARIMENTS: 
 

No és memòria d'avaluació de pràctiques el PROJECTE DE L'ACTIVITAT. 

No és memòria d'avaluació de pràctiques un diari de les activitats. 

No ho és una recopilació de fotografíes. 

Ni un arxiu de fitxes descriptives d'activitats. 

Ni tampoc una recopil∙lació del material de les sesions de teoria 

 

Per a fer correctament les teves pràctiques del curs MAT, hauràs de tindre presents els 

següents aspectes: 

 

1. Abans de començar les pràctiques has d'enviar l’ informe d`inici de pràctiques (document que es 
va facilitar el primer día de classe) a escola@casesdejoves.org.com per confirmar que són vàlides i 
contactar amb el lloc on vas a realitzar-les. En aquets document està tota l'informació de com iniciar  
la gestió de les pràctiques, que condicions s'han de donar, la informació bàsica del projecte i les dades 
del tutor/a. 

 

2. Una vegada has acabat les teves pràctiques has d'enviar-nos el document emplenable amb la 
memòria cumplimentat i l'informe d'avaluació de les pràctiques (els dos documents es van 
presentar l’últim dia de classe i estan en la plataforma formativa). La data d'entrada de l'últim 
document serà la data oficial de recepció de tota la documentació. 

 

3. El document (emplenable) de la memòria s'ha de enviar per correu electrònic a 
escola@casesdejoves.org en un únic arxiu. El nom de l'arxiu contindrà necessàriament el teu nom 
i cognoms. 

◦ Una memòria avaluació de pràctiques AVALÚA, diu que s'ha fet, que no, valora com s'ha fet i 
proposa canvis. 

◦ Per a facilitar-te el treball, hem preparat un document emplenable on només tindràs que 
concretar la valoració/ avaluació dels següents apartats (i no repetir el que ja indicava el 
projecte): anàlisi de la realitat, els objectius, la metodologia, la programació d'activitats, 
l'avaluació).· afegiràs una valoració personal, i unes xicotetes directrius de com creus que 
haurà de continuarse el projecte a partir d'on tú l'has deixat. 

 

4. L'informe de evaluació de pràctiques l'has d'enviar ORIGINAL, signat i segellat per l'entitat on has 
fet les pràctiques. i en el model que nosaltres et donem l'últim dia de la part teórica. La adreça on 
enviar-ho és C/ JOSE LUIS LAZKANOITURBURU KORKOSTEGUI, 14. 46940 MANISES. 

 

5. Finalment, pensa que aquest procés no és inmediat, així que et recomanem que no deixes l'enviament 
dels documents per a l'últim mes del termini establit, 3 anys des de l’inici del curs, (mòduls teòrics), 

envia-ho com a mínim un mes abans. 

 

Qualsevol dubte, pots referir-te a l'Escola a la dirección escola@casesdejoves.org 

mailto:escola@casesdejoves.org

