CONVALIDACIÓ
d’una part del curs de
Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
L’Ordre BSF/192/2015, 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, preveu la
possibilitat de convalidar els mòduls teòrics MF 1867_2 (30 hores) i MF 1868_2 (60 hores)
del curs de Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, si s’acredita
complir simultàniament:
− Tenir una titulació acadèmica relacionada amb l’àmbit educatiu.
− Tenir 700 hores d’experiència en el sector de l’educació en el lleure.
Titulacions relacionades amb l’àmbit educatiu i admeses
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Diplomatura, llicenciatura o grau en educació infantil
Diplomatura, llicenciatura o grau en educació primària
Diplomatura, llicenciatura o grau en educació social
Diplomatura, llicenciatura o grau en mestre d’educació infantil
Diplomatura, llicenciatura o grau en mestre d’educació primària
Diplomatura, llicenciatura o grau en pedagogia
Diplomatura, llicenciatura o grau en psicologia
Cicle formatiu de grau superior d’educació infantil
Cicle formatiu de grau superior d’integració social
Cicle formatiu de grau superior d’animació d’activitats físiques i esportives
Màster de Formació del Professorat
Certificat d’Aptitud Pedagògica (antic)
Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE)
Màster en Psicopedagogia
Títol de Formació Professional II de Jardí d’Infància
Títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural

És molt important que les titulacions no només tinguin la denominació que s’indica sinó
que estiguin expedides per l’organisme oficial corresponent.
En cas de dubte, es pot enviar escanejada la documentació a l’adreça de correu:
diplomesmd.tsf@gencat.cat.
Forma d’acreditar les 700 hores d’experiència en el sector de l’educació en el
lleure
Per acreditar l’experiència en el sector de l’educació en el lleure cal presentar
una certificació emesa per l’entitat corresponent on constin:
−
−
−
−
−

Nom i CIF de l’entitat que emet la certificació.
Nom i DNI de la persona que signa la certificació.
Nom i DNI de la persona de la qual s’acredita l’experiència.
El número hores d’experiència (mínim de 700 hores).
Les activitats d’educació en el lleure que ha fet la persona de la qual s’acredita
l’experiència.

La gestió de la convalidació s’ha de fer directament amb l’escola d’educadors en
el lleure on es vulgui fer el curs de director/a.
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