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1. INTRODUCIÓN
O Informe que presentamos supón a unha revisión pedagóxica do futuro Decreto en
materia de xuventude que, entre outras cuestións, regulará a formación de educadores e
educadoras no tempo libre, aportando claves que facilitan a comprensión das propostas
que realizamos.
O encargo feito pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e
Voluntariado (DXXPV) da Xunta de Galicia ao Grupo de Investigación ESCULCA, da
USC, ten por obxecto realizar unha revisión pedagóxica do traballo realizado para
desenvolver o apartado relativo á formación da Xuventude na Lei 6/2012, do 19 de
xuño, de Xuventude de Galicia (DOG Núm. 139).
Estamos diante dun texto legal que regula un tipo de formación, é dicir, un
modelo de organización que estrutura unha serie de programas a desenvolver de xeito
que se asemellen aos certificados de profesionalidade, homologando formación e
experiencia de titulados e tituladas. Pensando en beneficiar a unha sociedade que está a
demandar máis e mellores servizos socioculturais, a fin de facer efectivo o dereito que o
Estatuto de Autonomía de Galicia recolle no seu artigo 27.22, sobre a axeitada
utilización do ocio.
O presente informe estrutúrase en seis apartados: unha aproximación teórica ao
tema que nos concirne, os obxectivos do traballo, o método empregado para logralos, o
procedemento polo que se optou tanto en relación cos participantes como coa aplicación
do instrumento e o análise dos datos obtidos, os resultados e, finalmente, as conclusións
ao respecto. En canto aos resultados obtidos, esclarécense en tres bloques: o primeiro
vencellado aos Monitores e Monitoras de Actividades de Tempo Libre (MTL), o
segundo en relación cos Directores/as de Actividades de Tempo Libre e aos
Directores/as dos Campos de Traballo (DTL), e por último, o terceiro bloque sobre os
formadores/as de escolas de tempo libre. En todos estes bloques elucídase o perfil
sociobiográfico, a formación, a experiencia laboral e a perspectiva ante o Decreto.
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2. MARCO TEÓRICO
O Estado das Autonomías, froito de complexos procesos de transferencia de
competencias entre a administración xeral do Estado e as novas administracións, deu
lugar a unha nova arquitectura político-administrativa na nosa Comunidade Autónoma.
Neste contexto, a historia formativa do ocio e o tempo libre en Galicia é un tema de
gran relevancia para as Ciencias da Educación, en tanto que a formación neste eido
conta cun dilatado percorrido, cuxa orixe se sitúa a inicios do século XX.
A importancia que a animación sociocultural tivo no deseño e evolución das
políticas de xuventude en España é ben recoñecida (Soler, 2012). Nun senso diacrónico,
a evolución destas políticas tivo lugar en catro períodos, que van desde 1976 ata 1985,
onde (1) as políticas estritamente destinadas a xuventude están orientadas aos períodos
estivais, (2) apoiase ao asociacionismo xuvenil de carácter educativo, e (3) continúase
coa formación de monitores e directores de tempo libre.
Este período coincide co inicio da construción do estado autonómico a transferencia
de competencias administrativas. Lembremos que o Estatuto de Autonomía de Galicia
sinala como exclusivas da Comunidade Autónoma todas aquelas referidas á axeitada
consideración do lecer e á promoción do desenvolvemento comunitario (artigo 27).
Coincidindo coa historiografía que Soler (2012) recolle na súa obra, e atendendo
ao corpus xurídico que deu lugar ao inicio da formación de monitores/as e directores/as
na nosa comunidade, identificamos a década 1985-1995 como o momento no que a
ordenación da formación no tempo libre foi artellándose en torno a unha serie de
directrices políticas que regulaban importantes cuestións sobre a formación impartida
pola Escolas de Tempo Libre (ETL).
En 1995 a Xunta de Galicia publica o Decreto 313/1995, do 23 de novembro,
polo que se regula o recoñecemento das ETL, se aproban os programas de formación
que se van a impartir e se establece a composición e funcionamento dos órganos de
dirección da Escola Galega de Lecer e Tempo Libre.
A finais do ano 1999, tal e como recollen Cid, Dapía, e Fernández (2000), había
en Galicia 25 escolas de tempo libre. Territorialmente, 15 na provincia da Coruña, 2 en
Lugo, 1 en Ourense e 7 en Pontevedra; realizándose nese mesmo ano cinco (5) tipos de
cursos de formación (ver táboa 1).
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Táboa 1. Cursos de formación realizados durante o ano 1999.
Tipos de cursos

Edicións

1. Monitores de actividades de tempo libre

51

2. Especialistas en natureza e medio ambiente

2

3. Especialistas en aire libre

3

4. Directores de actividades de tempo libre

17

5. Directores de campo de traballo

4

Fonte: Elaboración propia a partir de Cid, Dapía, e Fernández (2000).

Estas ETL titularon a 11.139 persoas, sendo 9.455 Monitores/as de Tempo Libre
(MTL) e 1684 Directores/as de Tempo Libre (DTL), segundo datos da Dirección Xeral
de Xuventude, Participación e Voluntariado. Non obstante, segundo os mesmos autores,
a aparición de novas titulacións e estudos no sistema formal, como o Grao en Educación
Social ou Técnico en Animación Sociocultural, contribuíu a que a formación das ETL
comezara a perder protagonismo e se convertera en formación complementaria de
voluntariado, ou formación permanente, entre outras.
Nesta década, a formación estaba moi orientada aos voluntarios e voluntarias
que organizaban actividades en entidades de voluntariado como é o caso de Cruz
Vermella, os Scouts ou Don Bosco, organizacións que contan cunha distribución
territorial máis ampla.
Ao final desta década de experiencia de formación, a Xunta de Galicia revisa
e actualiza a normativa relativa á formación de tempo libre e as ETL e publica o
Decreto vixente ata o momento. Trátase d o Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, polo
que se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de xuventude, ten por
finalidade enmarcar a política xuvenil dos poderes públicos na promoción da
participación libre da xuventude no desenvolvemento cultural, socio-económico e
político da sociedade.
Este Decreto regulou case que dúas décadas de formación nas ETL galegas,
renovando os programas de formación, así como os requisitos para a constitución
das escolas e a composición e funcionamento da dirección da Escola Galega de
Lecer e Tempo Libre (EGLTL). A eficacia daquel Decreto constátase na evolución
do incremento de titulados/as e no crecente número de escolas que foron xurdindo
durante os últimos anos.

9

PROPOSTA PEDAGÓXICA PARA AS ESCOLAS DE TEMPO LIBRE DE GALICIA

A norma provocou importantes avances no sector do tempo libre galego,
permitindo a creación de 41 novas ETL co conseguinte aumento de titulacións
acadadas. Dito aumento non é casual. A necesidade dun estudo específico sobre a
evolución da formación do tempo libre en Galicia, responde á emerxencia do ocio
educativo como un novo nicho laboral que satisfai en certa medida as demandas da
poboación.
Así, en maio de 2018, e segundo fontes da Dirección Xeral de Xuventude,
Participación e Voluntariado, hai en Galicia 66 ETL, distribuídas provincialmente do
seguinte xeito: 34 na Coruña, 6 en Lugo, 6 en Ourense e 20 en Pontevedra. Estas
escolas teñen titulado actualmente a 21.416 persoas, das cales 19.920 obtiveron o título
de MTL, 1.342 o de DTL e 154 o de director/a de campos de traballo. As Escolas de
Tempo Libre, con tal denominación, organízanse ao abeiro do Título III.
Retomando o modelo formativo vixente, o Decreto 50/2000 define ás ETL como
“centros de formación, perfeccionamento e especialización de xoves educadores nas
actividades e técnicas orientadas á promoción e adecuada utilización do lecer” (art. 58).
Estes “centros de formación para educadores/as” estarán dirixidos por un director ou
directora, que deberá ter o título de DTL e titulación universitaria (art. 63.1).
Establécese que en cada ETL existirá un profesor/a coordinador/a por cada nivel de
ensino que planificará a acción docente do resto de docentes e terá a mesma titulación
que o director/a (art. 63.2).
Este Decreto tamén explícita que as ETL disporán dun proxecto educativo e
sistema de funcionamento propio, onde se recollan as modalidades de ensinanza a
impartir (artigo 66.1.b.d.), as cales poderán ser promovidas tanto por persoas físicas
como xurídicas, sexan de carácter público ou privado (art. 58.2).
Atendendo a estes aspectos unha ETL é, pois, un “centro docente” que
contará cun proxecto educativo singular, e estará composta por un grupo de
docentes coordinados e/ou dirixidos por titulados universitarios con certificación
de Director/a de actividades de tempo libre. Estas características son , ao noso
xuízo, determinantes para entender o actual mapa de ETL en Galicia. Entendemos,
por tanto, que a organización docente de calquera centro formativo require de
profesionais cualificados nas Ciencias da Educación e, no caso da formación de
educadores/as para o tempo libre, deberan ser especialistas en educación non
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formal, nomeadamente educadores/as sociais e/ou pedagogos/as, pero mantendo o
máis alto nivel de formación en tempo libre.
En virtude do establecido no Decreto 50/2000, as ensinanzas que impartirán as
ETL comprenderán no seu programa materias relativas aos seguintes bloques:
formación relacionada co suxeito destinatario das actividades de tempo libre e o medio
social onde se desenvolven, técnicas e actividades de tempo libre, e metodoloxía
educativa de tempo libre. En función dos mesmos, artéllase un sistema de formación,
que comprende dous niveis (ver figura 1).
Figura 1. Tipo de formación impartida nas ETL.
Modalidades de formación
Decreto 50/2000

Dan lugar a un Título
oficial

Dan lugar a un certificado ou diploma de
asistencia

PRIMEIRO NIVEL

CURSOS DE PERFECCIONAMENTO OU

MONITOR DE ACTIVIDADES DE
TEMPO LIBRE
SEGUNDO NIVEL
DIRECTOR DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE

ESPECIALIZACIÓN DE CARÁCTER
MONOGRÁFICO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

DIRECTOR DE CAMPOS DE TRABALLO

No que respecta ao primeiro nivel, Monitor/a de Actividades de Tempo Libre
(MATL), a formación ten por finalidade capacitar persoas para a realización de
actividades socioculturais e recreativas para o tempo libre urbano e na natureza. Nese
senso, os monitores e monitoras deberán ser capaces de detectar necesidades de
intervención no tempo libre dun grupo reducido de persoas, conectándoo co seu medio;
animar, dinamizar e facilitalo desenvolvemento dun grupo de persoas; deseñar, dirixir e
executar un taller; localizar recursos para o desenvolvemento das actividades; e
participar nun proxecto de animación xeral, responsabilizándose das tarefas específicas
que lles son encomendadas.
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O curso consta de dúas partes concatenadas, cunha duración variable que no
Decreto 50/2000 considérase de mínimos. Temos así unha “Fase Teórico-Práctica”
cunha duración mínima de 200 horas e que deberá seguir unha metodoloxía activa,
dinámica e participativa. O programa docente proposto segue o seguinte esquema.
Táboa 2. Áreas do programa de formación de MATL (Decreto 50/2000).
Área de Psicosocioloxía
1ª parte: 45 horas lectivas
Área de educación e tempo libre: metodoloxía educativa
2ª parte: 65 horas lectivas

Área de animación. As técnicas

3ª parte: 35 horas lectivas

Área de educación ambiental e natureza

4ª parte: 30 horas lectivas

Área de educación para a saúde

5ª parte: 25 horas lectivas

Área de organización e recursos

Unha vez superada, pásase á “Fase Práctica”, cunha duración mínima de 150
horas. Pode realizarse de forma intensiva en campamentos, colonias, albergues ou
campos de traballo en bloques non inferiores a 3 días. Tamén poden desenvolvese esas
horas nunha entidade ou asociación que traballe no eido da educación no tempo libre.
En relación ao segundo nivel, Director/a de Actividades de Tempo Libre
(DATL) e Director/a de Campos de Traballo (DCT), os cursos teñen por finalidade
formar a persoas capacitadas para a coordinación dun equipo de monitores/as e
especialistas para a organización de actividades de animación sociocultural e
recreativas, xa sexan no tempo libre urbano ou na natureza (art. 72). Os seus obxectivos
céntranse en detectar as necesidades de intervención en grupos con características
específicas; dirixir, executar e avaliar accións de animación; localizar e xerar recursos
para o desenvolvemento da intervención programada; coordinar o equipo de monitores
ou especialistas que colaboren no programa; e participar nun equipo multidisciplinar
que desenvolva unha actividade a gran escala.
Para acceder a este segundo nivel de formación é preciso acreditar unha
experiencia mínima de 250 horas como MATL no ámbito da educación no tempo libre.
Consta, ao igual que o anterior, de dúas fases. Por unha banda, unha fase teóricopráctica, dun mínimo de 150 horas, cunha metodoloxía activa, dinámica e participativa,
cun programa estruturado en 3 bloques (ver táboa 3).
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Táboa 3. Áreas do programa de formación de DATL (Decreto 50/2000).
Área de Psicosocioloxía

40 horas

Área de intervención educativa

25 horas

Área de xestión

85 horas

Cumpridos os requirimentos da fase, éntrase no período de prácticas que, de
xeito similar ás dos MATL, poderán realizarse nun mínimo de 14 días na dirección
dunha actividade de tempo libre, a realizar en campamentos, colonias ou albergues. A
diferenza dos MATL, estes teñen un mínimo de 50 participantes, ou 20 si se realiza nun
campo de traballo, e sempre en bloques non inferiores a 3 días. De non optar por esta
modalidade, o participante poderá realizar as súas prácticas nunha entidade ou
asociación do ámbito do tempo libre por un mínimo de 150 horas.
Para o curso de Directores/as de Campos de Traballo (DCT) é necesario estar en
posesión do título de DATL e contar cunha experiencia de polo menos 15 días de
campamento. Neste caso, o Decreto 50/2000 non especifica finalidade nin obxectivos da
formación.
Ao igual que os anteriores, o curso de DCT conta con dúas fases. A teóricopráctica, de 50 horas de duración, baseada nunha metodoloxía participativa; e a fase de
prácticas de 14 días exercendo como director dun campo de traballo. Ambas fases están
distribuídas nun programa que abrangue nove (9) bloques formativos (ver táboa 4).
Táboa 4. Áreas do programa de formación de DCT (Decreto 50/2000).
Características dun campo de traballo
As administracións e as entidades organizadoras
Tipoloxías de campos de traballo e aprendizaxe
O traballo técnico
Persoal e tarefas
O aloxamento
Os participantes e as súas necesidades
O seguro de accidentes e responsabilidade civil
Criterios de selección das propostas
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A avaliación do alumnado das ETL descríbese no artigo 76 e realizase por
separado para cada fase do curso. Na teórico-práctica, atopamos unha avaliación
continua e personalizada que se distribúe ao longo do curso, xunto a unha avaliación
final consistente nunha proba escrita. Cada escola recolle nos seus propios estatutos os
criterios de ambas avaliacións, e en calquera caso non poderá avaliar ao alumnado que
non asista como mínimo ao 80% das sesións desta fase.
Na fase práctica, a avaliación realizarase unha vez rematada a actividade
desempeñada polo alumno/a, o cal deberá realizar unha memoria final que inclúa un
informe do seu responsable de prácticas. Xa que logo, a obtención do título terá lugar no
momento en que se superen satisfactoriamente ambas fases.
Doutra banda, o propio Decreto 50/2000 establece como obxectivos prioritarios
da Escola Galega de Lecer e Tempo Libre: velar polo nivel técnico das ensinanzas
impartidas polas ETL oficiais; avaliar e conformar os cursos que imparten as ETL;
realizar cursos e actividades de formación complementarias, nomeadamente aquelas que
especialicen aos MATL e aos DATL; elaborar anualmente un plan de ordenación de
ensinanzas en materia de tempo libre; e contar cos informes que lle solicite a Dirección
Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.
No ano 2000, o seu esquema organizativo artellábase arredor de tres (3) figuras
fundamentais, todas persoal da Administración: o subdirector xeral de Promoción e
Actividades, da Dirección Xeral de Xuventude (presidente/a), o funcionario xefe do
Servicio de Promoción de Actividades (secretario/a), e os catro xefes de servicio de
Xuventude das delegacións provinciais da entón Consellería de Familia, Muller e
Xuventude.
Coa chegada da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia, o goberno
asume o compromiso de crear unha norma con carácter de Lei, tratando de aportar
solucións ás demandas da mocidade galega. A necesidade de coordinar as políticas
públicas en materia de xuventude abórdase coa creación de dous grandes instrumentos.
Por un lado, co Plan estratéxico de xuventude de Galicia; e por outro, co Comité Galego
de Políticas de Xuventude.
Entre outras cuestións, esta Lei determina que a Escola Galega de Xuventude
(EGX) pase a ser a institución responsable da formación da xuventude. No seu título I,
sobre a Planificación en materia de xuventude, e no artigo 14 do capítulo II, sobre
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xuventude, información e formación, solicita á Xunta de Galicia a potenciación dos
contidos e programas da EGX, así como a formación lingüística do persoal técnico que
desenvolva actividades destinadas ao sector da mocidade.
No título II, de servizos á xuventude, establécese que serán servizos prestados á
xuventude os seguintes: 1) a Rede Galega de Información Xuvenil, 2) a educación non
formal para a xuventude, 3) as actividades xuvenís, 4) as instalacións xuvenís, e 5) o
carné xove. No mesmo título, o capítulo III ocúpase da “formación da xuventude” a
través de dous artigos, o 23, sobre a formación da xuventude a través da educación non
formal, e o 24, en relación ás ETL. Este último é o que define ás ETL, determinando
quen pode ser titular das mesmas e integrándoas dentro da Rede de Escolas de Tempo
Libre de Galicia (RETLG).
A norma tamén establece os modelos de cursos, de primeiro e de segundo nivel,
e posibilita a regulamentación de calquera outro tipo de formación no ámbito da
xuventude. De igual modo, resérvase a posibilidade de expedir os títulos atendendo ás
directrices que desenvolve a propia Lei. Finalmente, o artigo 24 describe o proceso de
homologación de títulos procedentes doutras administracións estatais e mesmo das
procedentes de calquera estado membro da Unión Europea (UE).
No Título III, de organización e distribución de competencias, e concretamente
no seu capítulo V, sobre o Instituto de Xuventude de Galicia, e no seguinte capítulo VI,
da Escola Galega de Xuventude, establécense as novas funcións da EGX. Estás
diríxense a velar polo nivel técnico das ensinanzas impartidas polas ETL; avaliar e
conformar os cursos que impartan as ETL; elaborar a programación anual de cursos e
actividades formativas complementarias ás realizadas polas diferentes ETL, e en
especial, as que teñan por obxecto a especialización en áreas concretas de coñecemento
dos monitores ou monitoras e directores ou directoras de actividades de tempo libre;
impartir actividades formativas que teñan un carácter estratéxico e innovador con
respecto á programación anual, así como outros cursos dirixidos a técnicos/as de
xuventude, a informadores/as xuvenís, a persoal das escolas de tempo libre e á
mocidade en xeral; e emitir os informes e realizar os estudos que lle solicite o órgano
directivo competente en materia de xuventude para a xestión das actuacións dirixidas á
mocidade.
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Así, a EGX poderá promover o asinamento de convenios con universidades ou
con outros centros de formación superior, coa finalidade de desenvolver traballos de
investigación e formación en materia de xuventude. Tamén poderá manter xuntanzas
periódicas coas ETL para tratar temas de interese común, como é a homologación dos
certificados de profesionalidade.
Os monitores/as e directores/as de tempo libre galegos, poderán certificar a súa
competencia profesional a través do novo modelo de formación que atenderá ao
proposto na lexislación reguladora dos certificados de profesionalidade da familia dos
Servizos Socioculturais á Comunidade (SSC).
Os certificados de profesionalidade enténdense como as acreditacións das
competencias profesionais adquiridas mediante a experiencia laboral, por vías non
formais de formación e polas accións da formación profesional para o emprego. Ditas
acreditacións, están reguladas polo Real Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, e
responden ao compromiso e estratexias propostos no Cumio de Lisboa (2000) ao
respecto dunha nova concepción da formación profesional que facilita a mobilidade dos
traballadores en toda a UE.
No marco do subsistema de formación profesional para o emprego, os
certificados, capacitan para a actividade laboral e determinan a formación necesaria
para a súa adquisición. Deste xeito, un certificado configura un determinado perfil
coas súas competencias profesionais e os criterios para o seu recoñecemento no
mercado laboral (art. 2).
Para este informe, os certificados de profesionalidade que se consideran como
referente imprescindible para as ETL, e que se configuran como claves do novo Decreto
que desenvolverá a Lei de Xuventude, son, no caso do título de Monitor/a de
Actividades de Tempo Libre, o certificado de Dinamización de Actividades de Tempo
Libre Educativo Infantil e Xuvenil (SSCB0209), e no caso do título de Director/a de
Actividades de Tempo Libre, o certificado de Dirección e Coordinación de Actividades
de Tempo Libre Educativo Infantil e Xuvenil (SSCB0211).
Tomando como referencia estes certificados e a posibilidade de que poidan ser
homologados nun futuro por medio das ETL, identificamos os seguintes como
potencialmente equiparables. Por unha banda, para o título de Formador/a de ETL, o
certificado de Docencia da Formación Profesional para o Emprego (SSCE0110), e por
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outra, para o título de especialista en actividades con persoas con Necesidades
Educativas Especiais, o certificado de Promoción e Intervención Socioeducativa con
Persoas con Discapacidade (SSCE0111).
Un Certificado de Profesionalidade organízase en módulos (art. 5), entendidos
como agrupación coherente da formación asociada a unha unidade de competencia.
Cada módulo atópase recollido no Catálogo Modular de Formación Profesional que, no
caso da formación no tempo libre, enmárcase dentro da familia profesional dos Servizos
Socioculturais á Comunidade (SSC). Pola súa parte, as unidades de competencia
considéranse agrupacións de competencias profesionais que poden ser recoñecidas e
acreditadas en función da Lei Orgánica 5/2002, de 19 de xuño, das Cualificacións e da
Formación Profesional.
A homologación dos títulos de monitor/a e director/a de tempo libre aos
certificados de profesionalidade establecidos, suporá un avance cualitativo para o
conxunto de profesionais do tempo libre de Galicia en relación coa súa consideración
sociolaboral como educadores, contribuíndo á configuración do ámbito profesional do
lecer, sen que isto supoña un prexuízo para as entidades de voluntariado.
A regulación dos certificados implica que as ETL adapten a súa formación
(obxectivos, metodoloxías, e criterios de avaliación, entre outros), a determinados
requirimentos a fin de que os títulos que imparten poidan ser obxecto de homologación
por parte da administración laboral competente, se fora o caso.
En síntese, estamos diante dun período de transición dun modelo que foi
xermolo dun claro avance na formación do tempo libre en Galicia cara outro que
incorpora criterios normativos de profesionalización dun sistema de formación
vencellado á educación non formal. Así, o noso obxectivo céntrase en analizar desde
unha perspectiva pedagóxica a proposta de Decreto que xorde de todo un proceso
participativo promovido dende a Dirección Xeral.
A última versión deste novo Decreto, que como xa apuntamos desenvolve o
título II da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia (Lei de Xuventude), foi
publicada e posta a disposición pola DXXPV en agosto de 2018, recollendo todos os
consensos acordados e introducindo a normativa correspondente aos novos programas
de formación das ETL.
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Co propósito de analizar pedagoxicamente a proposta do novo Decreto, debemos
partir do modelo anterior, configurado polo Decreto 50/2000, e que durante dezaoito
(18) anos desenvolveu un ámbito que, centrado practicamente nas actividades
socioeducativas ligadas a entidades do terceiro sector, se transformou nun nicho de
emprego para educadores e educadoras do tempo libre en Galicia.
Estamos nun período no que as ETL deben acomodar a súa programación á
formación de futuros profesionais que xa traballan no mercado do ocio ou nas distintas
organizacións do terceiro sector educativo. O proceso levado a cabo pola DXXPV
logrou, a través de intensos debates abertos, o consenso necesario para configurar un
Decreto que se axusta ás demandas de formación básica no tempo libre e que facilitará a
certificación de experiencia acreditada no propio sector.

3. OBXECTIVOS
O presente estudo responde a unha petición da propia Consellería de Política Social da
Xunta de Galicia, a través da DXXPV, para a reforma do novo Decreto de Xuventude,
como garantía de operatividade do regulamento establecido na Lei 6/2012 de 19 de
xuño, de Xuventude de Galicia.
Concretamente, o estudo realízase no marco do articulado sobre a formación da
xuventude, mediante o cal se regulan as Escolas de Tempo Libre e os seus programas
formativos, co obxectivo de harmonizar o seu currículo cos certificados de
profesionalidade e co Catálogo Nacional de Cualificacións. É así como xustificamos a
oportunidade dunha proposta técnico-pedagóxica centrada na análise dun sistema de
formación no eido da educación non formal como é o das ETL, sobre todo, no referente
aos títulos de Monitor/a de actividades de tempo libre, Director/a de actividades de
tempo libre e Director/a de campos de traballo. Dita proposta, queda definida a través da
concreción de oito (8) obxectivos:
1. Revisar o actual sistema de formación das ETL (Decreto 50/2000) coa
finalidade de actualizar a normativa a normativa vixente en materia de
xuventude.
2. Analizar as propostas realizadas durante o proceso de participación na
elaboración do Decreto polo que se desenvolve o título II da Lei 6/2012, do
19 de xuño, de xuventude de Galicia.
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3. Revisar os currículos de primeiro e segundo nivel recollidos na proposta de
Decreto pola que se actualiza a normativa vixente en materia de Xuventude.
4. Deseñar unha proposta curricular dos actuais programas de formación de
monitor/a e director/a de tempo libre conforme aos Certificados de
Profesionalidade equivalentes, a fin de facilitar procesos de homologación.
5. Realizar unha detección de necesidades en función das demandas formativas
dos titulados e tituladas das ETL.
6. Identificar funcións, competencias e responsabilidades dos diferentes perfís
que conforman a rede profesional en materia de Ocio e Tempo Libre.
7. Realizar unha proposta de mellora da formación e funcionamento das ETL.
8. Revisar dende unha perspectiva pedagóxica o Título II da proposta de
Decreto que desenvolve a Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de
Galicia.
En xeral, presentamos un estudo cuxos obxectivos responden á análise dunha
realidade concreta, coa principal pretensión de contribuír á toma de decisións
institucionais no eido educativo do Ocio e o Tempo Libre en Galicia.

4. MÉTODO
Xustificado o interese do estudo e especificados os obxectivos que perseguimos,
cómpre describir o deseño que guiou o proceso de análise de datos e da información.
Por deseño entendemos a estruturación do estudo, no que atinxe ao proceso seguido
polo investigador; ás pautas establecidas para a consecución dos obxectivos; á
descrición e validación dos instrumentos de investigación; e ao procedemento
empregado para a análise de datos (Latorre, Del Rincón, y Arnal, 2003).
Tendo en conta a formulación previa, enmarcamos este estudo nun paradigma
que nos ten influído na elección dunha metodoloxía específica. En tanto nos achegamos
á realidade cunha finalidade principalmente exploratoria e descritiva, partimos dunha
metodoloxía de carácter cuantitativo co emprego de cuestionarios. Concretamente, un
dirixido a directores e directoras de tempo libre, a directores e directoras de campos de
traballo, e a monitores e monitoras de tempo libre; e outro dirixido a formadores e
formadoras. Os cuestionarios incluían datos sobre o seu perfil sociodemográfico,
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formación no eido do Ocio e o Tempo Libre, satisfacción coa formación, experiencia
laboral, valoración do novo Decreto, entre outros.
En todo caso, triangulamos estes datos coa información obtida a través de
entrevistas e dun grupo de discusión con responsables e especialistas do sector. É así
como o estudo adquiriu tamén un carácter cualitativo, situando a investigación nun
enfoque metodolóxico mixto.

5. PROCEDEMENTO
Partimos dun modelo de avaliación participativa que implica de forma activa a
diferentes colectivos de interese, buscando dar resposta á necesidade dun informe
exploratorio que xustifique e fundamente a toma de decisións. Deste xeito, estableceuse
un procedemento que seguiu o esquema que presentamos de seguido.
5.1. Participantes
Describimos un estudo de carácter mixto que foi realizado utilizando unha mostraxe
aleatoria dos perfís que conforman a poboación obxecto de estudo (monitores/as de
ETL, directores/as de ETL, directores/as de campos de traballo, e formadores/as de
ETL).
Así mesmo, realizouse un grupo de discusión con especialistas no ámbito do
tempo libre e entrevistáronse a responsables de ETL en activo (véxase táboa 5).
Táboa 5. Participantes do estudo.
Directores/as de
Tempo Libre de
Directores/as de
Campo de Traballo
n=151
n=64
Instrumento: cuestionario
Monitores/as
de Tempo
Libre

Data de aplicación: Xullo – Setembro
2018
Obxectivo: Coñecer o funcionamento das
ETL e das súas dinámicas detectando
debilidades e fortalezas do sector.
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Formadores/as das
Escolas Tempo Libre

Responsables de
Escolas de Tempo
Libre

Responsables e especialistas
no ámbito do Tempo Libre

n=46
Instrumento:
cuestionario

n=15
Instrumento:
entrevista

n=5
Instrumento:
grupo
discusión

Data de aplicación:
Setembro 2018
Obxectivo: Analizar a
formación impartida
desde as ETL.

Data de aplicación:
Xuño-setembro 2018
Obxectivo:
Analizar a xestión
da
formación
realizada nas ETL.

Data
de
aplicación:
Setembro 2018
Obxectivo: Discutir distintas
cuestións sobre o sistema de
formación do tempo libre.
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Como se pode observar, no conxunto da mostra coa que se traballou están
representados cada un dos perfís que conforman a rede profesional do “Ocio e Tempo
Libre” na comunidade galega.
5.2. Técnicas e instrumentos
A) Análise documental
Como punto de partida, realizouse unha análise previa da documentación existente
do proceso de participación para a elaboración do novo Decreto. Foi revisada a
lexislación galega no que ten que ver co tempo libre, facilitada pola propia DXXPV;
diferentes propostas de ETL; a normativa que regula os certificados de
profesionalidade e os seus currículos, a fin de trasladar esa realidade ao novo
Decreto; así como outra bibliografía do sector, especialmente de outras CA que xa
realizaron procesos semellantes.
Así pois, as claves que fundamentan o estudo son froito da revisión realizada
durante a construción do marco teórico. A identificación das fontes bibliográficas máis
substanciais permitiunos deseñar os instrumentos cos que recoller os datos e a
información que analizamos. Foi especialmente a partir da aplicación dos cuestionarios,
así como do desenvolvemento das entrevistas e grupo de discusión, como recompilamos
todo o conxunto de datos e informacións, en relación aos obxectivos inicialmente
formulados e que facilitaron a conseguinte interpretación.
B) Os cuestionarios
Neste estudo empregáronse dous tipos de cuestionarios. Un deles dirixido a
monitores/as e directores/as de ETL, e outro a formadores/as de ETL. Para a súa
elaboración acudiuse a escalas previamente elaboradas e con obxectivos semellantes.
Sen embargo, a falta de instrumentos sobre as cuestións formuladas obrigou á
elaboración de instrumentos ad hoc. Con ambos cuestionarios pretendíamos:


Analizar a experiencia formativa en xeral, e no eido do ocio e tempo libre, en
particular.



Valorar a percepción dos participantes durante o proceso de formación no
ámbito do lecer e tempo libre, así como o grao de adquisición de
competencias o de satisfacción.
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Estudar a experiencia e expectativas laborais no eido do ocio e tempo libre.



Coñecer o grao de conformidade dos diferentes colectivos enquisados co
proceso de redacción do novo Decreto polo que se desenvolve o Título II da Lei
6/2012, do 19 de xuño, de Xuventude de Galicia.
Ambos cuestionarios foron sometidos á valoración dun grupo de expertos que

obrigou a facer cambios significativos na súa formulación. O primeiro dos
cuestionarios realizados (Anexo I), destinado aos monitores/as, directores/as e
directores/as de campos de traballo, está formado por un total de 41 preguntas, 3 son de
carácter aberto e 38 son pechadas. Todos eles agrúpanse nos seguintes bloques:


Perfil sociodemográfico. Inclúe variables tales como xénero, idade, concello de
residencia, e estudos realizados.



Formación no eido do ocio e tempo libre. Particularmente, introducíronse
cuestións referidas cos niveis acadados e ano de obtención, motivo de
elección da escola de formación, motivación cara a formación neste eido,
nivel e estudos acadados no momento previo á matrícula en cursos do ocio e
tempo libre.



Experiencia como alumno/a nos cursos de ocio e tempo libre, e valoración das
capacidades e competencias adquiridas.



Experiencia e expectativas laborais.



Posicionamento cara o proceso de redacción do novo Decreto.
En relación coas preguntas de carácter pechado, diferenciamos entre dicotómicas

(1, 29, 30, 31, 35, 36, 37, e 41), preguntas de elección múltiple (4, 5, 6, 7, 8, 9, 28, 32,
33, 34, e 39); e de tipo escalar (38). É oportuno puntualizar que no caso das cuestións
10 a 27, a súa estrutura combina dúas opcións, unha de carácter dicotómico, e outra na
que se analiza a importancia de cada aspecto nunha escala tipo likert.
Asemade, como xa apuntamos, deseñouse outro enquérito dirixido a
formadores/as de tempo libre (Anexo II). Así, aplicamos un cuestionario a
formadores/as das Escolas de Tempo Libre de Galicia, tratando de obter información
relativa a súa capacitación pedagóxica, condicións laborais, opinións sobre a
formación que imparten, e expectativas de mellora, entre outras. Este cuestionario
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presenta unha estrutura parella ao que é o caso nos monitores/as e directores/as,
agrupándose tamén en cinco (5) bloques:


Perfil sociodemográfico. Inclúe variables tales como xénero, idade, concello de
residencia, e estudos realizados.



Formación no eido do Ocio e Tempo Libre. Particularmente, introducíronse
cuestións referidas cos niveis acadados e ano de obtención, motivo de elección da
escola de formación, motivación cara a formación no ámbito, e nivel e estudos
acadados no momento previo á matrícula en cursos do ámbito do ocio e tempo
libre.



Experiencia como formadores/as das Escolas de Tempo Libre de Galicia.



Experiencia e expectativas laborais no eido do Ocio e Tempo Libre.



Posicionamento cara o proceso de redacción do novo Decreto.
Suman un total de 29 preguntas, das cales 4 son abertas (2, 3, 22, e 28) e 25

pechadas. Estas últimas, a súa vez, diferéncianse en preguntas dicotómicas (1, 7, 11, 20,
23, 24, 25, e 29); preguntas de elección múltiple (4, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 21, e 27); e
escalas (26). Ao igual que o cuestionario anterior, existe un bloque de preguntas que van
da 12 a 18, onde se combina unha estrutura dicotómica cunha escala tipo likert de catro
opcións.
C) A entrevista
Coa intención de completar os datos obtidos por medio dos cuestionarios realizáronse
unha serie de entrevistas a responsables de ETL a fin de afondar en determinadas
cuestións (ver Anexo III).
A entrevista distribúese en tres (3) bloques e aborda temáticas como a
organización didáctica e de centros, os procedementos de xestión e avaliación do
alumnado (tanto a nivel interno nas ETL como dende a propia DXXPV), e o futuro da
formación no Ocio e Tempo Libre, sobre todo atendendo á redacción do novo Decreto e
á homologación dos Certificados de Profesionalidade. O número de entrevistas
realizadas distribúese de acordo co número de ETL existentes en cada provincia (ver
táboa 6).
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Táboa 6. Distribución de entrevistas por concello e número.
Provincia

Total ETL

Concello
A Coruña

A Coruña

34

Santiago de Compostela
Ferrol

Lugo

6

Lugo

Ourense

6

Ourense

Pontevedra

20

Pontevedra
Vigo

Entidades Participantes
Universidade da Coruña
Cruz Vermella
Recursos
Don Bosco
Néboa
Escola Rural de Tempo
Libre
Bugallo
Bulideira
ESTOU
Xirxilar
Academia Elisa
Aika
Barlovento
Koremi
Fervenza

Nº Entrevistas
2
2
1
3

2
3
2

Concretamente, realizáronse un total de quince (15) entrevistas que permitiron
recoller información que contribúe á configuración da análise sobre a situación das ETL en
Galicia.
d) Grupo de discusión
Coa intención de complementar e triangular os datos e a información obtida polos
procedementos anteriormente descritos (enquisas e entrevistas), planificouse e
organizouse un grupo de discusión onde estiveron representados todos os perfís que
configuran as ETL, coa finalidade de debater sobre os mesmos e pechar coas
conclusións o traballo de análise participativo.
O grupo de discusión é unha técnica de gran utilidade na investigación social
que ten como obxectivo principal recoller elementos interpretativos de carácter
colectivo; ou, noutras palabras, analizar esquemas de significación social compartidos
en referencia a determinadas cuestións previamente establecidas (Aliaga, Basulto, e
Cabrera, 2012). En concreto, co do grupo pretendíamos analizar o posicionamento
dos participantes en torno á redacción do novo Decreto en materia de ocio e tempo
libre.
Neste senso, no seu desenvolvemento estiveron representados os perfís de
Director/a de Actividades de Tempo Libre, Formador/a de ETL, Director/a de ETL,
Xestor/a da Administración Pública a nivel provincial (funcións de inspección),
Experto/a Universitario en Ciencias da Educación, e Representante da DXXPV.
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A fin de facilitar a súa organización elaboramos un guión que vertebrou o discurso e nos
permitiu recoller todos aqueles aspectos (tanto a nivel protocolario como de contido)
fundamentais para o seu correcto desenvolvemento (ver Anexo IV). A partir da formulación de
sete (7) preguntas polo director do Grupo de Investigación ESCULCA, o Profesor Miguel A.
Santos Rego, que actuou como moderador, abordáronse temas como á situación actual do Ocio
e Tempo Libre no que respecta aos programas de formación nos cursos de MTL, DTL e DCT;
a identificación deste ámbito laboral co terceiro sector e a incidencia dos períodos estivais na
formación; as modificacións necesarias para a redacción do novo Decreto en materia de
Xuventude; o establecemento de requisitos mínimos como marco de acción e definición das
ETL de Galicia; e mesmo as implicacións da homologación no sistema de certificados de
profesionalidade.
5.3. Procedemento de aplicación dos instrumentos
Os cuestionarios foron administrados de forma online mediante o programa Survey
Monkey. Concretamente, a DXXPV publicou na súa páxina web un enlace aos devanditos
cuestionarios, cunha invitación á participación para ser cumprimentados polos diferentes
destinatarios. Así, o lanzamento das enquisas realizouse no mes de xullo de 2018,
finalizando este prazo en setembro do mesmo ano. O seguimento realizouse de xeito
semanal, controlando a mostraxe obtida en cada un dos cuestionarios publicados.
As entrevistas realizáronse entre o mes de xuño e setembro de 2018, previo contacto
cos participantes seleccionados ao azar. Cunha duración media de vinte (20) minutos,
desenvolvéronse na propia sede das organizacións e permitiuse a súa gravación tratando de
evitar a posible perda de información.
Finalmente, planificamos un grupo de discusión cuxa duración foi de noventa (90)
minutos, tempo suficiente para garantir a formulación de cada unha das preguntas.
Desenvolveuse na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de
Compostela, nunha sala especialmente acondicionada para o seu desenvolvemento no mes de
setembro.
5.4. Procedemento para a codificación e análise de datos
Considerando a variedade e cantidade de datos obtidos a través da aplicación dos
cuestionarios, a decisión acerca do procedemento máis axeitado para a súa análise
situouse no emprego do paquete estatístico IBM-SPSS versión 24. Así, describíronse,
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etiquetáronse e codificáronse as variables para proceder a realizar diversas análises que
recollemos no apartado de resultados.
Por outra parte, dado o carácter mixto da investigación, programamos o uso de
ferramentas que nos facilitasen a análise cualitativa. A tal efecto, empregouse o
software NVivo, aconsellable para a investigación con métodos cualitativos ou mixtos
(Bazeley, 2009). O interesante deste software é que contribúe á organización, análise e
identificación de “perspectivas” en datos non estruturados ou cualitativos, como é o
caso das entrevistas e grupo de discusión, onde procede realizar preguntas de carácter
aberto.
Así mesmo, NVivo tamén ofrece un entorno que favorece a formulación
eficiente de diversas cuestións sobre os datos. Por un lado, fai uso de unidades de
significado concretas; e por outro, analiza a frecuencia de palabras, campos semánticos
e árbores de nodos, facilitando a categorización da información que manexamos. Deste
modo, puidemos determinar os núcleos semánticos que constitúen o noso obxecto de
investigación, isto é, identificar temas e contidos relevantes para os participantes.
Seguindo un proceso rigoroso para o tratamento e análise dunha información tan
subxectiva como é a que se recolle a través deste tipo de instrumentos, optouse por
gravar en audio, previo consentimento dos participantes para seren entrevistados e
participar no grupo de discusión, evitando a posible perda de información.
Despois, a información recollida en audio foi transcrita, paso imprescindible
para o uso da ferramenta que describimos. Unha vez finalizado o procesamento dos
datos, tanto cuantitativos como cualitativos, procedemos a súa análise, e integramos a
visión dos monitores e monitoras de tempo libre, a dos directores e directoras, a dos
formadores e formadoras, e a dos responsables e especialistas no ámbito do Ocio e o
Tempo Libre.

6. RESULTADOS
A continuación, centrarémonos no análise dos datos e da información atendendo á
percepción dos distintos colectivos implicados atendendo a aspectos como: perfil
sociodemográfico, formación no ámbito do Ocio e o Tempo Libre, proceso de
formación (valorando a xestión académica, recursos dispoñibles, competencias
adquiridas e prácticas realizadas), experiencia e expectativas laborais e valoración do
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novo Decreto. Non obstante, na medida en que as entrevistas e o grupo de discusión
centraban a opinión de especialistas e responsables de distintas organizacións en
relación con algunhas variables que tamén foron incorporadas nas enquisas, realizamos,
cando foi posible, unha análise integral con tódalas perspectivas.
Este proceder condicionou un achegamento á información cualitativa, resaltando
os termos que estruturaban o discurso de entrevistas e grupo de discusión. Destes
termos de interese, seleccionados en función do foco de atención de cada unha das
preguntas, establecéronse nodos, ou conxuntos de datos codificados, abrindo a
posibilidade de facer mapas de conxunto de cada unha das cuestións de maior
relevancia para o estudo.
Deste xeito, unha primeira aproximación conceptual a través do software NVivo,
permitiunos delimitar aqueles termos de maior interese para o campo da formación no
Lecer e Tempo Libre en Galicia. Trala súa delimitación, configurouse unha nube de
palabras, na que se reflicten estes termos en función da súa frecuencia.
De maneira particular, os termos “libre”, “tempo”, “curso”, “escola”, “nivel”,
“prácticas”, “formación”, “Decreto”, “monitor”, “lecer”, “actividades”, “alumnos” e
“director”, son aqueles máis repetidos ao longo das entrevistas (ver figura 2). Estes fan
referencia directa ao tema central do estudo, mais existen outros que, aínda menos
frecuentes, supoñen referencias concretas a problemáticas de interese para os
profesionais das ETL de Galicia, tal é como veremos na análise posterior.
Figura 2. Termos máis frecuentes no discurso de responsables de ETL.
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Así pois, a identificación dos principais eixos do discurso permitiunos establecer
e definir unha particular estrutura de análise distribuída en tres (3) grandes bloques que
responden á percepción de monitores/as de tempo libre, directores/as de tempo libre e
campos de traballo, e formadores/as de ETL.
BLOQUE I: Monitores e Monitoras de Actividades de Tempo Libre (MTL)
1. Perfil sociodemográfico
A mostra produtora de datos está composta por un total de 151 suxeitos, dos cales o
19,9% corresponde a monitores e un 80,1% a monitoras. Constátase así unha presencia
maioritaria do colectivo feminino no ámbito do Ocio e Tempo Libre, que responde a
unha tendencia de feminización das profesións vinculadas ás Ciencias da Educación.
En canto á idade, na súa maioría (71,1%) atópanse no tramo de 19 a 30 anos. As
porcentaxes restantes, distribúense entre aqueles que se sitúan no tramo inmediatamente
posterior de 31 a 40 anos (19%), e aqueles que superan os 40 (non chegan ao 10%). Dos
datos podemos extraer a vinculación desta profesión coa mocidade.
No que se refire ao concello de residencia, os resultados indican unha maior
porcentaxe de participación de MTL coa súa orixe en concellos urbanos, destacando as
cidades de Vigo e A Coruña.
A meirande parte dos enquisados (63,8%) ten unha formación de carácter
superior (Diplomatura, Grao ou Licenciatura), poñendo de relevo o elevado nivel de
estudos co que contan estes profesionais (véxase a gráfica 1).
Gráfica 1. Estudos realizados.

Outros

13,8%

Grao/Licenciatura

51,3%

Diplomatura

12,5%

FP Grao Superior

32,9%

Bacharelato
FP Grao Medio
ESO
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En todo caso, debemos resaltar que en boa parte, trátase de estudos do ámbito
das Ciencias Sociais, e máis concretamente, das Ciencias da Educación.
En definitiva, este colectivo caracterízase por ser muller, moza e con estudos
universitarios.
2. Formación no Ocio e Tempo Libre
A) A titulación
En relación ao título de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre, destacan (58,5%)
aqueles que o obtiveron con anterioridade ao ano 2015, quedando porén un 41,5% de
suxeitos que se titularon no período 2016-2018. Polo tanto, case a metade dos MTL
obtiveron o seu título nos últimos tres anos, denotando certo equilibrio entre experiencia
e renovación no sector do Ocio e Tempo Libre en Galicia.
Asemade, os principais motivos que levaron aos MTL a escoller a súa escola de
formación baseáronse en criterios de “proximidade” (52%) e na “dispoñibilidade de
datas e horarios” (49,3%). Pola contra, o criterio que menos influíu na decisión para
escoller un centro de formación é a pertenza como voluntario a esa institución (4,6%).
Tamén é destacable a porcentaxe sobre o ítem “outros” (11,2%) que dá idea da
pluralidade de motivacións para escoller escola onde formarse, destacando como motivo
“a entidade que convoca os cursos”. Nesta liña, os MTL outorgan unha especial
importancia

ao

carácter

público

da

entidade/administración

organizadora,

independentemente de que esta sexa un Concello, Universidade, ou Servizo Público de
Emprego.
No que atinxe aos estudos obtidos no momento da súa matrícula no curso de MTL,
destaca o Bacharelato como nivel educativo co que accede a maior parte dos participantes
(40,4%) e soamente un 22,8% dos suxeitos chegan a esta formación despois de ter
adquirido un Grao/Licenciatura Universitaria. Si comparamos este dato co nivel de estudos
acadados, pronto nos decatamos que a decisión de formarse neste sector é previa á entrada
na universidade, durante o ensino secundario, o que podería determinar a escolla dos
estudos.
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Gráfica 2. Estudos previos á matriculación no curso de MTL.
Outros

0,7%

Grao/Licenciatura

22,8%

Diplomatura

8,8%

FP Grao Superior

17,6%

Bacharelato
FP Grao Medio
ESO

40,4%
5,1%
4,4%

Unha vez obtido o título de MTL, o 48% dos suxeitos continúa a súa traxectoria
formativa no eido do Ocio e Tempo Libre, realizando actividades de moi diversa
tipoloxía. Entre elas, destacan os cursos de especialización en diversidade funcional,
linguaxe de signos, distintos cursos de voluntariado, e accións concretas vinculadas á
Animación Sociocultural.
B) Motivación
As aspiracións persoais constitúen o principal motivo (41,6%) que leva aos MTL a
formarse no campo do Ocio e Tempo Libre. A continuación, destacan os incentivos
vencellados á relación cos estudos cursados e a mellora da inserción laboral (véxase
gráfica 3).
Gráfica 3. Motivacións para a formación no Ocio e Tempo Libre.

Realización cos estudos realizados

27,5%

Inserción laboral
Recomendación

21,5%

3,4%

Aspiración persoal
Outro (especificar)

41,6%
6,0%

Como pode observarse, os MTL vense impulsados a formarse neste ámbito
motivados por razóns de carácter intrínseco, en tanto que a “recomendación”, como
elemento extrínseco, constitúe o menor dos seus alicerces.
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Pola súa banda, a perspectiva de responsables e especialistas, recollida no grupo
de discusión, pon de manifesto a disparidade de opinións, pero identificase como
motivación de acceso a mellora da inserción laboral:
Eu penso que o alumno se inscribe a día de hoxe nun curso de Tempo Libre
para encontrar traballo. A perspectiva do grupo de docentes da escola, penso
que debería ser a de formar, educar persoas, é dicir, a de formar educadores,
profesionais que sexan quen de dinamizar un grupo (Participante 1).
C) Valoración da formación recibida
Comezamos avaliando a xestión da formación, previa ao desenvolvemento do curso de
Monitor/a de Actividades de Tempo Libre. Neste caso, os participantes emiten, en
termos xerais, unha valoración moi positiva, xa que en todos os ítems se supera a media
aritmética (2,5), tal como se recolle na táboa 7.
Táboa 7. Valoración da xestión na formación.
Media

DT

A comunicación e atención previa á matrícula no curso foi axeitada e
suficiente.

3,33

0,58

O procedemento de matrícula na Escola resultoume sinxelo, foi rápido.

3,30

0,57

Os horarios do curso foron convenientes.

3,64

0,51

Así, o 83,7% recoñece que a comunicación e atención previa á matricula foi
axeitada e suficiente. E a este punto concédenlle “bastante” importancia cunha media
por riba do 3 e unha desviación típica baixa (0,58), o que indica unha elevada
consistencia interna das respostas. Aspecto que está estreitamente relacionado co
procedemento de matrícula, o cal resultou áxil e sinxelo (97,7%). De novo, outorgan
“bastante” importancia a este ítem, sendo as respostas pouco diverxentes.
Ademais, consideran que os horarios de formación propostos polas escolas
(94,6%) son pertinentes; tema ao que conceden “moita” importancia. De feito, este é o
elemento de xestión ao que os mozos e mozas lle conceden unha maior relevancia, en
consonancia coas motivacións para elixir centro de formación, que como xa vimos era a
“dispoñibilidade de datas e horarios”.
En canto aos recursos humanos, os MTL consideran que os formadores/as
estaban preparados para responder satisfactoriamente ás preguntas e inquedanzas dos
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alumnos (86,8%). Cuestión que, cunha media de 3,80 (DT=0,42), valoran moi
positivamente en termos de importancia.
Así mesmo, cómpre sinalar que un 30,5% considera que as instalacións onde
realizaron a súa formación non eran axeitadas e suficientes, aínda que valoran este
aspecto como importante ( =3,50, DT=0,56). De igual maneira, obsérvase unha
porcentaxe de suxeitos que non consideran suficientes os materiais e recursos
empregados (23,3%), pero si lle conceden importancia á cuestión dos tanxibles ( =3,52,
DT=0,53).
Táboa 8. Valoración de recursos dispoñibles.
Media

DT

Os/as formadores/as da Escola de Tempo Libre estaban
preparados/as para responder ás miñas preguntas.

3,80

0,42

As instalacións da Escola eran axeitadas e suficientes.

3,50

0,56

Os materiais e recursos empregados para a formación eran
axeitados e suficientes.

3,52

0,53

Polo tanto, aínda que os participantes lle dan moita importancia as cuestións
materiais, parece que a realidade dos centros non é a desexable, por máis que destaquen
a boa formación dos profesionais que exercen labores docentes, que é para moitos
mozos e mozas o elemento máis importante a ter en conta.
En xeral, os MTL afirman ter adquirido unha serie de competencias que
consideran fundamentais para o desenvolvemento das funcións que lle son propias.
Concretamente, a dinamización de grupos, a elaboración de proxectos socioeducativos,
e, sobre todo, o deseño e execución de accións e a localización de recursos para o seu
desenvolvemento (véxase gráfica 4).
Gráfica 4. Competencias adquiridas na formación de MTL.

Deseñar/dirixir/executar accións e localizar recursos
Elaborar programas e proxectos contextualizados e
sostibles
Animar, dinamizar e facilitar o desenvolvemento dun
grupo

96
72
83,3

Así, o 83,3% da mostra afirma ter adquirido a capacidade de animar, dinamizar e
facilitar o desenvolvemento dun grupo, tendo para tal fin unha base psicolóxica e
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sociolóxica suficiente e axeitada, concedendo de novo unha importancia elevada a este
aspecto da formación ( =3,73; DT=0,45).
Sen embargo, existe unha porcentaxe (28%) que demanda unha maior formación
no deseño e elaboración de programas e proxectos contextualizados e sostibles (a nivel
social, medioambiental e económico); aínda que a esta lle outorgan importancia
( =3,57, DT=0,57), tal e como se observa na táboa 9, non é tan forte como as outras
dúas.
Táboa 9. Valoración das competencias adquiridas.
Media

DT

Animar, dinamizar e facilitar o desenvolvemento dun grupo.

3,73

0,45

Elaborar programas e proxectos contextualizados e sostibles.

3,57

0,57

Deseñar, dirixir e executar accións e localizar recursos.

3,67

0,49

Igualmente, un 89,6% dos monitores/as afirman ser quen de deseñar, dirixir e
executar accións (actividades, talleres, etc.), así como localizar recursos para o seu
desenvolvemento óptimo; elemento que valoran de forma significativa cunha media de
3,67 e unha baixa desviación típica de 0,49.
Na actualidade, de acordo co establecido no Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro,
polo que se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de xuventude, a fase
práctica consta, como xa expuxemos, dun mínimo de 14 días de actividade intensiva
(campamentos, colonias, albergues, entre outros) ou bloques non inferiores a 3 días,
conformando un total de 150 horas de actividade periódica nunha entidade (ou varias)
que traballe no eido da educación e o tempo libre. Estas prácticas responden a un
proxecto elaborado polos participantes e son dirixidas por dous titores/as, un da escola
onde se realiza o curso de MTL e outro da entidade onde se desenvolve o período de
prácticas.
Atendendo ao anterior, o 76,2% dos MTL afirma que as súas prácticas
responden a un proxecto planificado previamente, considerándoo unha cuestión
relevante ( =3,53, DT=0,62); e mesmo que ese proxecto foi debidamente supervisado
polo seu titor/a da Escola (70,6%), aspecto que de novo resulta importante ( =3,58,
DT=0,57); e que igualmente tiveron un titor/a na mesma entidade (79,4%), valorando
esta cuestión cun grao de importancia semellante aos anteriores ( =3,49, DT=0,62).
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Nestes tres ítems, as desviacións típicas indican unha baixa dispersión das respostas e
amosan unha elevada consistencia interna.
Táboa 10. Valoración da fase de prácticas.
Media

DT

As prácticas que realicei responderon á elaboración, posta en marcha e
avaliación dun proxecto de Ocio e Tempo Libre.

3,53

0,62

O meu proxecto de prácticas foi debidamente supervisado na súa
elaboración e desenvolvemento polo titor/a de prácticas da Escola.

3,58

0,57

Durante o desenvolvemento das prácticas, asignóuseme un titor/técnico
responsable nomeado pola entidade.

3,49

0,62

Estas satisfeito coa formación recibida en Ocio e Tempo Libre

3,57

1,19

En definitiva, para que a fase práctica se desenvolva conforme marca a
normativa, e para non estar condicionada polas diferentes modalidades polas que pode
optar o alumno/a para xestionar as prácticas, establécense tres tipoloxías: o contacto coa
DXXPV para que o alumnado faga as prácticas en campamentos dependentes dela; a
xestión da fase de prácticas por parte do alumnado, establecendo convenios con outras
organizacións; ou a súa execución na entidade titular da escola de tempo libre.
Este punto tamén se pon de manifesto nas entrevistas realizadas, cando sinalan,
concretamente, que “poden facer a maior parte das prácticas connosco, e logo
contratámolos, porque o noventa e cinco por cento da plantilla son alumnos”
(Entrevistado 1).
Non obstante, a tendencia habitual é que sexa o alumnado quen escolla o centro
de prácticas, e aínda se menciona nalgúns casos a preferencia de “que sexan eles
mesmos os que xestionen as súas propias prácticas” (Entrevistado 1).
Con todo, o asesoramento na busca de entidades pode realizarse, tanto de xeito
presencial (cun encargado/a dende as escolas), como de forma telemática. Soamente en
dúas das entrevistas realizadas se fai referencia á elección do titor/a como paso previo
ao período de prácticas, ao referir a elección dun titor/a membro do claustro da escola
encargado de buscar entidades para as prácticas.
Recóllese tamén nas entrevistas que o procedemento a seguir polo alumno/a
supón a elaboración dun proxecto e dun informe de prácticas, que son avaliados pola
escola. Sen embargo, sinálase que o proxecto non chega a ter sentido real, en tanto que
o alumno debe integrarse na metodoloxía e quefacer cotiá da entidade e non lle permite
a posta en práctica de aquilo que programa.
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Aquí xorde unha das problemáticas particulares da fase práctica, pois en
ocasións, afirman os entrevistados, os titores/as designados polas entidades non teñen a
formación requirida, sendo obriga das escolas asegurar esta condición. Outra das
carencias observadas refírese á tipoloxía de actividades que se levan a cabo, xa que a
miúdo non responden en primeiro termo a cuestións propias do eido do Ocio e Tempo
Libre (por exemplo, entidades deportivas, centros de inchables, parques de bolas, entre
outros).
A pesar de que os MTL manifestan, como temos amosado, estar satisfeitos coa
xestión da formación, recursos dispoñibles, competencias adquiridas e período de
prácticas, a porcentaxe dos que valora positivamente a formación recibida no Ocio e
Tempo Libre apenas supera o 60%. A media de resposta sitúase en 2,43, evidenciando
un nivel de satisfacción certamente negativo, aínda que este dato é matizable en tanto
que a desviación típica (1,19) indica unha máis alta dispersión das respostas (ver táboa
10).
Cabe salientar que un 62,2% dos enquisados non bota en falta ningún aspecto
(temático, actividade, etc.) na súa formación en Ocio e Tempo Libre, o que explica por
que un 48% dos monitores/as manifestara formarse nalgunha outra cuestión relacionada
co propio campo profesional, sobre todo no que respecta á Animación Sociocultural,
aire libre, e actividades e ámbitos concretos como globoflexia, maquillaxe, comedor
escolar, etc. Formación que poden adquirir por dúas vías: a través da ensinanza regrada,
ou por medio de cursos monográficos nas especializacións concretas.
3. Experiencia laboral
Tendo en conta os resultados, estamos en disposición de afirmar que o título de MTL
facilita, nun 92,7% dos casos, a adquisición de experiencia laboral. Isto implica que se
poñemos estes datos ao carón do ano de obtención do título, decatarémonos que unha
vez titulados rapidamente comezan a traballar, o que indica que estamos diante dun
sector que require traballadores e que o converte nun nicho de emprego importante, e
mesmo demanda formación permanente para axustar as necesidades que se formulan.
Case a metade a metade (47,4%) dos enquisados informa ter acumulada unha
experiencia laboral inferior a dous anos, seguido polo 31% de profesionais que contan
cunha traxectoria de entre dous e seis anos (ver gráfica 5).
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Gráfica 5. Experiencia laboral.
Máis de dez anos
De seis a dez anos
De dous a seis anos

6,9%

14,7%
31,0%

Menos de dous anos

47,4%

Podemos afirmar, en definitiva, que as accións socioculturais en Ocio e Tempo
Libre son desenvolvidas por profesionais de recente incorporación a este mercado
laboral, que nos últimos anos se ten convertido nunha alternativa de traballo que
responde ás demandas sociais dun mercado en constante crecemento.
A baixa porcentaxe dos que acumulan xa unha ampla traxectoria pode explicarse
dende a óptica de que non permanecen en activo traballando baixo este perfil, porque,
ou ben desenvolven outros traballos de superior categoría no ámbito (Director/a de
Actividades de Tempo Libre ou Director/a de Campos de Traballo), ou teñen
abandonado este nicho laboral.
Así, o 29,3% dos suxeitos que responderon ao cuestionario xa non traballan na
actualidade como MTL; dos que o fan (36,3%), realízao de xeito continuado durante o
ano, e o 63,7% resultante faríao eventualmente, ben de forma esporádica ou durante as
campañas de verán.
A demanda de profesionais durante as campañas de verán resulta de interese en
tanto parece modular as motivacións que levan a estes profesionais a realizar os cursos
de MTL. Percepción que ademais expresan con claridade os especialistas cando afirman
que
“a época estival, dende fai moitísimo tempo asóciase en termos moi xerais á
campaña de verán da Dirección Xeral. Entón a xente que fai o curso coa idea de
ser monitor, que quere? quere facer o curso en inverno e facer as prácticas, en
canto poida para ver se ten oco na campaña de verán” (Participante 1).
Sen embargo, no mesmo Grupo de discusión, do que se extrae a anterior
reflexión, indícase que a incidencia desta campaña nas prazas que cada escola pode
outorgar para os alumnos en prácticas é realmente baixa; o que debera obrigar ás escolas
a asumir a responsabilidade de mudar a xestión do proceso formativo do alumnado que
cursa o título de MTL.
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A eventualidade pode explicar, así mesmo, que a maioría dos monitores (68,1%)
non exercen esta actividade laboral de forma exclusiva, xa que a compaxinan con outras
ocupacións. Nesta liña, o 70,6% non considera o ámbito do Ocio e Tempo Libre como
unha saída laboral estable.
Cando se pregunta pola implicación dos MTL como voluntarios/as en organizacións
do sector, destaca o equilibrio existente entre aqueles que si exercen como tales (58,7%) e
os que non (41,3%), evidenciando a disociación desta formación coas accións de
voluntariado que, a miúdo, non se perciben como espazos para o exercicio das funcións
propias do perfil.
De igual forma, estes profesionais están de acordo con que os voluntarios/as se
formen para colaborar nas actividades de Ocio e Tempo Libre ( =4,19), valorando
positivamente a súa participación nas actividades propias deste sector, cuestión que
constatamos cando amosan o seu desacordo coa afirmación “os voluntarios/as non
poden nin deben colaborar nas actividades de Ocio e Tempo Libre”.
Táboa 11. O voluntariado no eido do Ocio e Tempo Libre.
Media

DT

O voluntariado debe estar formado para colaborar nas actividades de Ocio e Tempo
Libre.

4,19

0,99

O voluntariado non pode nin debe colaborar nas actividades de Ocio e Tempo Libre.

2,10

1,05

As tarefas do voluntariado no Ocio e Tempo Libre deberían estar definidas
previamente.

4,30

0,85

Así mesmo, están de acordo en que as tarefas do voluntario deben definirse con
anterioridade ( =4,30) demandando, polo tanto, unha maior planificación e
organización das actividades a realizar.
4. Valoración do novo Decreto
Considerando a importancia que ten a actualización normativa na formación de MTL, e
a pesar de reflectir un sector cunha elevada demanda laboral, así como cunha clara
satisfacción formativa dos seus profesionais, sorprende o descoñecemento e a baixa
participación dos mesmos no proceso de deseño e actualización da formación no Ocio e
o Tempo Libre en Galicia. Máis do 60% da mostra nin coñece nin participou no proceso
de redacción do novo Decreto, e só o 4,1% afirma participar activamente.

37

PROPOSTA PEDAGÓXICA PARA AS ESCOLAS DE TEMPO LIBRE DE GALICIA

Gráfica 6. Grao de coñecemento e participación no proceso de redacción do novo Decreto.
Non coñezo o proceso nin participei
activamente nel

61,2%

Coñezo o proceso pero non participei
activamente nel
Coñezo o proceso e participei activamente nel

34,7%
4,1%

Sen embargo, amosan unha clara implicación con este proceso realizando
valiosas aportacións de mellora en relación con distintos aspectos que demandan unha
regularización. Entre outros, destacan a homologación do título, as condicións laborais,
os contratos e salarios, o recoñecemento profesional, e a importancia do ocio inclusivo
no currículo formativo. Ponse de manifesto así unha clara demanda do colectivo,
centrada na creación dun sistema propio de formación permanente.
Respecto da homologación do título, destacan dúas cuestións fundamentais. Por
unha banda, a definición de competencias a nivel curricular, permitindo a convalidación
con outras titulacións existentes no eido do Ocio e Tempo Libre; e por outra, a
homologación co catálogo de cualificacións profesionais. Diante desa situación, é
destacable o papel das escolas en relación á necesidade de prestar especial atención a
esta medida, sen deixar de considerar o propio ámbito de intervención das ETL. Así, as
propostas varían desde a formación regrada e a busca de equilibrio entre o curso de
MTL e os certificados afíns, facilitando non so a súa certificación, senón tamén a súa
validez en todo o Estado. Isto, ao mesmo tempo, favorece a mobilidade laboral e o
recoñecemento profesional destas titulacións.
Agora ben, se se atende ao cambio de nomenclatura proposto na redacción do
novo Decreto de Xuventude, a perspectiva deste perfil varía lixeiramente en función de
dous argumentos. Por un lado, coa intención de “visualizar o carácter educativo da
actividade do monitor” (Participante 2), e por outro, coa definición dos colectivos
infantís e xuvenís como destinatarios das actividades levadas a cabo polos profesionais
do eido do Tempo Libre.
É un aspecto que tamén se recolle no grupo de discusión cando os participantes
afirman que os MTL “constituían un campo de xente que era voluntaria, onde se
traballaba nos anos oitenta como filosofía da educación no tempo libre, e agora o
campo de intervención son os servizos de conciliación”.
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E continúan engadindo que é “desta maneira como se recorta un campo no cal
hai un catálogo de formacións, que require ser completado, a fin de non quedar
restrinxido a infantil e xuvenil” (Participante 3). Situación que, como xa apuntamos,
tamén é percibida como problemática por parte dos monitores/as en fase de formación.
BLOQUE II: Directores e directoras de Tempo Libre (DTL) e Directores/as de
Campos de Traballo (DCT)
1. Perfil sociodemográfico
Responderon ao cuestionario de directores e directoras un total de 64 suxeitos (50% homes
e 50% mulleres). Teñen entre 19 e 30 anos (42,2%), ou superan esa idade ata a década
seguinte (39,1%). Os maiores de 40 non chegan a representar o 20% (18,17%). En todo
caso, podemos observar que son persoas con máis idade que os monitores e monitoras.
Os DTL e DCT, que na súa maioría residen en grandes concellos como Santiago
de Compostela, Pontevedra ou A Coruña, presentan, fundamentalmente, unha
formación de carácter superior (o 89,9% realizou estudos universitarios), sobre todo
vinculada á área das Ciencias da Educación (Educación Social, Maxisterio e
Pedagoxía), tal e como se recolle na gráfica 7.
Gráfica 7. Estudos realizados.
Outros
Grao/Licenciatura
Diplomatura
FP Grao Superior
Bacharelato
ESO

17,2%
50,0%
21,9%

32,8%
9,4%
1,6%

En definitiva, estamos ante un conxunto de profesionais que conta cunha ampla
experiencia formativa que os avala para o exercicio das súas funcións no eido do Ocio e
Tempo Libre.
2. Formación no Ocio e Tempo Libre
A) A titulación
A metade dos enquisados (50,8%) afirman ter logrado o seu título de DTL entre o ano
1992 e 2012. Xa que logo, o restante 49,2% obtivo a súa titulación nos últimos cinco (5)
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anos, evidenciando un aumento importante do interese académico que esperta esta
tipoloxía de titulacións.
No caso dos DCT, o 11,8% obtiveron o seu título entre os anos 2000 e 2004 e o
resto da mostra entre 2012 e 2018, onde destaca o ano 2014 cun 35,3%, 2016 cun
17,6%, e o 2018 cun 11,8%. Estamos, pois, ante un perfil profesional cada vez máis
demandado, por canto a meirande parte da mostra se ten formado nos últimos seis anos.
Non obstante, observamos certa discrepancia entre os datos presentados e o
manifestado nas entrevistas polos responsables de ETL. No que respecta aos DTL, a
existencia dunha certa estabilidade na oferta e demanda de formación é un dato que
concorda coa opinión de directores/as de ETL, en tanto afirman que “o título de director de
tempo libre sae, máis ou menos, cada dous anos” (Entrevistado 2). Doutro lado, o feito de
que haxa un aumento na demanda da titulación de DCT é matizable, por canto na meirande
parte dos casos non se contempla esta tipoloxía de formación na oferta das escolas, e de
facelo destacan que “o título de campos de traballo custa movelo” (Entrevistada 3).
B) Motivación
Ao igual que no caso dos MTL, as aspiracións persoais constitúen a principal
motivación para formarse no eido do Ocio e Tempo Libre (67,2%), seguida da inserción
laboral (12,5%). Pola contra, soamente un 6,3% recoñece verse motivado de forma
extrínseca accedendo a este nivel formativo por recomendación (ver gráfica 8). De
novo, o predominio dunha motivación intrínseca para a realización dos cursos de
segundo nivel (DTL e DCT), reflicte un elevado compromiso dos suxeitos coas
actividades de ocio e tempo libre, eixo de seu desexo de capacitación.
Gráfica 8. Motivacións para a formación no Ocio e Tempo Libre.
Realización cos estudos realizados
Inserción laboral
Recomendación

6,3%
12,5%
6,3%

Aspiración persoal
Outro (especificar)

67,2%
7,8%

Así mesmo, recoñecen de novo a aspiración persoal como a motivación principal
(38,1%) para dar continuidade a súa formación cursando o título de DTL ou DCT,
seguido doutras, como a posibilidade de promocionar profesionalmente (28,6%) ou a de
acadar unha maior autonomía e capacidade de acción (22,2%). Estamos, polo tanto,
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diante de suxeitos que se forman coa expectativa de mellorar en competencias e
habilidades profesionais, e que non semellan motivados por cuestións económicas como
a busca dun incremento salarial (1,6%).
En relación coa formación previa á matrícula no curso de DTL, os suxeitos
presentan, na súa maioría, estudos de carácter universitario (55,2%), ao igual que os
DCT (58,8%). Isto non encaixa co expresado nas entrevistas polos representantes de
ETL, os cales identifican como motivos da escasa oferta de cursos de DTL e DCT a
falta de motivación ou a non disposición para asumir maiores graos de responsabilidade
daqueles perfís que se forman só como MTL e deciden non dar continuidade aos
estudos neste eido. Concretamente, afirman que os títulos de DTL e DCT “non adoitan
saír porque non son nada atractivos para a xente, ninguén quere ser director, ninguén
quere asumir responsabilidades (Entrevistado 4).
C) Valoración da formación recibida
Os participantes amósanse satisfeitos cos distintos procedementos de xestión de título,
tal e como se observa na táboa 12.
Táboa 12. Valoración da importancia da xestión na formación.
Media

DT

A comunicación e atención previa á matrícula no curso foi axeitada e
suficiente.

3,46

0,60

O procedemento de matrícula na Escola resultoume sinxelo, foi rápido.

3,32

0,58

Os horarios do curso foron convenientes.

3,61

0,56

Deste xeito, maioritariamente (83,9%) consideran que á atención e
comunicación previa á matrícula é axeitada e suficiente, aspecto que valoran como
importante ( =3,46, DT=0,60), que o proceso de inscrición foi sinxelo e rápido
(96,4%), que de novo consideran relevante ( =3,32, DT=0,58), e que os horarios de
formación propostos polas ETL foron convenientes (91,1%), cuestión á que tamén
conceden moita importancia ( = 3,61, DT=0,56).
No relativo aos recursos humanos, consideran que os formadores/as responden
satisfactoriamente ás súas preguntas e inquedanzas (80,4%), que de novo entenden como
relevante ( = 3,88, DT=0,33), ao tempo que valoran como suficientes (76,8%) as
instalacións onde a Escola impartiu a formación, aspecto ao que tamén outorgan unha
importancia notable ( = 3,52, DT=0,50).
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Táboa 13. Valoración dos recursos dispoñibles.
Media

DT

Os/as formadores/as da Escola de Tempo Libre estaban preparados/as para
responder ás miñas preguntas.

3,88

0,33

As instalacións da Escola eran axeitadas e suficientes.

3,52

0,50

Os materiais e recursos empregados para a formación eran axeitados e
suficientes.

3,59

0,53

De igual maneira, constatamos que un conxunto de suxeitos (27%) consideran
que os materiais e recursos son inadecuados e insuficientes, dato que debemos ter en
conta por canto constitúe un dos aspectos máis valorados ( = 3,59, DT=0,53), e polo
tanto, de maior importancia para a formación.
En xeral, os DTL e DCT afirman ter adquirido unha serie de competencias que
son fundamentais para o desenvolvemento das funcións propias do seu perfil
profesional (véxase gráfica 9).
Gráfica 9. Competencias adquiridas na formación de DTL e DCT.
Planificación, organización, xestión, execución,
difusión e avaliación de proxectos educativos en
Tempo Libre

94,60%

Contextualización na contorna sociocultural á que
pertence o colectivo ao que se dirixe
Dinamización de equipos de MTL

92,90%

91,10%

Concretamente, o 94,6% considera que aprende a planificar, organizar, xestionar,
executar, difundir e avaliar proxectos educativos en Tempo Libre, concedendo de novo unha
gran importancia a este aspecto na formación ( =3,80, DT=0,40). Existe tamén unha elevada
porcentaxe (92,9%) que considera ter adquirido a capacidade de contextualizar proxectos na
contorna sociocultural á que pertence o colectivo ao que se dirixen, competencia que tamén
valoran como importante ( =3,66, DT=0,48) (ver táboa 14).
Táboa 14. Valoración das competencias adquiridas.
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Media

DT

Planificación, organización, xestión, execución, difusión e
avaliación de proxectos educativos en Tempo Libre.

3,80

0,40

Contextualización na contorna sociocultural á que pertence o
colectivo ao que se dirixen.

3,66

0,48

Coordinación e dinamización de equipos de MTL.

3,89

0,31
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Por último, un 91,1% considera que aprendeu a coordinar e dinamizar equipos
de MTL, sendo, ademais, a competencia á que lle conceden a maior importancia
( =3,89, DT=0,31).
A fase práctica dos cursos de DTL e DCT consiste no deseño e realización dun
proxecto de dirección para un equipo de monitores/as que teñen que realizar un
programa de actividades educativas de tempo libre. A este respecto, o 73,2% dos
enquisados considera que as súas prácticas responderon a un proxecto inicialmente
planificado, cumprindo co requisito anterior e valorándoo como unha cuestión
importante ( =3,71; DT=0,53), tal e como se recolle na táboa 15.
Táboa 15. Valoración da fase de prácticas.
Media

DT

As prácticas que realicei responderon a un proxecto de dirección dun equipo de
monitores nunha actividade xestionada por min e dirixida a un colectivo concreto.

3,71

0,53

O meu proxecto de prácticas foi debidamente supervisado na súa elaboración e
desenvolvemento polo/a titor/a de prácticas da Escola.

3,61

0,59

Durante o desenvolvemento das prácticas, asignóuseme un titor/técnico responsable
nomeado pola entidade.

3,46

0,63

Asemade, o proxecto foi debidamente supervisado polo seu titor/a na ETL
(69,6%), aspecto que volven a considerar relevante ( =3,61). Son aínda máis
contundentes (83,9%) ao afirmar que o titor/a designado pola entidade fixera un
seguimento durante toda a fase práctica, aínda que, curiosamente, non valoran a súa
importancia ( =3,46) na mesma medida que os anteriores.
A pesar de que os DTL e DCT manifestan, como se comproba ata o momento,
estar satisfeitos coa xestión da formación, recursos dispoñibles, competencias
adquiridas e período de prácticas, a porcentaxe dos que valoran positivamente a
formación recibida no Ocio e Tempo Libre apenas chega ao 60%. Neste senso, a media
de resposta sitúase en 2,36, evidenciando un nivel de satisfacción certamente negativo,
aínda que este dato debe matizarse en tanto a desviación típica (1,02) indica unha alta
dispersión das respostas.
Tamén é salientable que o 66,1% realice accións de formación adicional no
tempo libre, entre as que destacan as iniciadas pola DXXPV, así como cursos e
actividades de aventura, cursos de primeiros auxilios, e outras accións que teñen
como fin afondar en cuestións propias do ámbito da educación. Isto xustifica o feito
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de que o 60,7% sinale como carencias da súa formación, aspectos vinculados á
duración da formación, profesionalización (convenio, condicións laborais, ratios,
etc.), e especialización.
3. Experiencia laboral
Directores e directoras contan cunha dilatada experiencia de máis de seis anos como
monitores; así o afirman o 71,7% dos suxeitos, dos cales o 30,2% conta con entre 6 e 10
anos, e o 41,5% con máis de dez, ambos realizando funcións que se vinculan ao perfil
de MTL.
Sen embargo, a experiencia como DTL e DCT está máis igualada en cada tramo,
onde o 28,8% ten menos de dous anos, o 26,9% conta con entre dous e seis, os que
teñen entre seis e dez representan o 17,3%, e con máis de dez anos de práctica como
directores sitúase o 26,9% (ver gráfica 10).
Gráfica 10. Experiencia laboral no eido do Ocio e Tempo Libre.
Máis de dez anos
De seis a dez anos

26,9%
17,4%

De dous a seis anos
Menos de dous anos

26,9%
28,8%

Na actualidade, un 26,4% traballa como MTL e un 32,1% como DTL ou DCT.
Practicamente, preto dun 61% faino ao longo do ano no eido do Ocio e o Tempo Libre,
un 21,7% nas campañas de verán, e un 17,4% esporadicamente.
A súa vez, compaxinan este traballo con outras actividades (76,1%), denotando
que as condicións laborais neste sector non son as esperables polos enquisados. Este
aspecto vese reforzado cando máis de metade (53,6%) non percibe o ámbito do Ocio e o
Tempo Libre como unha saída laboral estable a longo prazo.
A propósito da súa participación como voluntarios/as, os DTL e DCT afirman
terse implicado en organizacións propias do sector (69,6%), considerando que o
voluntariado debe estar formado para colaborar en actividades de Ocio e Tempo Libre,
ademais de que a súa colaboración é valiosa sempre e cando se definan previamente as
súas tarefas.
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4. Valoración do novo Decreto
A diferenza do que pasaba cos MTL, estes profesionais son os que máis coñecen
(59,3%) e incluso máis participaron activamente (13%) no proceso de renovación do
Decreto 50/2000 e nas distintas accións promovidas pola DXXPV (véxase gráfica 11).
Gráfica 11. Grao de coñecemento e participación no proceso de redacción do novo Decreto.
Non coñezo o proceso nin participei
activamente nel

27,8%

Coñezo o proceso pero non participei
activamente nel
Coñezo o proceso e participei activamente nel

59,3%
13,0%

Concretamente, malia existir unha porcentaxe de directores/as (27,8%) que declara
non coñecer nin ter participado no proceso de redacción desta proposta de Decreto, son de
interese as aportacións de mellora realizadas polos suxeitos restantes en relación ao perfil
educador da dirección das ETL, á formación dos docentes, ao recoñecemento social do
papel das escolas de tempo libre, e ás condicións laborais e profesionais do sector.
BLOQUE III: Formadores e formadoras de Escolas de Tempo Libre de Galicia
1. Perfil sociodemográfico
No referente á mostra de formadores e formadoras de Escolas de Tempo Libre de
Galicia (n=46) cómpre destacar que o 41,3% son homes e o 58,7% mulleres, polo que,
como no caso dos MTL, aínda que en menor medida, dáse unha representación
maioritaria do colectivo feminino. Os/as formadores/as sinalan como concello de
residencia as grandes cidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Ourense.
Son persoas de maior idade (entre os 22 e os 57 anos), aínda que case a metade
deles (49,8%) sitúase no intervalo de 30 a 41. As restantes porcentaxes quedan
repartidas entre o tramo dos 22 aos 29 anos (32,6%) e dos 42 aos 57 (17,5%).
Gráfica 12. Estudos realizados.
Outros

13,0%

Grao/Licenciatura

63,1%

Diplomatura

10,9%

FP Grao Superior
Bacharelato
ESO

13,0%
8,7%
4,3%
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De novo, atopámonos con universitarios graduados ou licenciados (63%),
destacando títulos como o de Graduado/a en Educación Social (19,5%), e outros
vencellados ao ámbito das Ciencias da Educación.
2. Formación no Ocio e Tempo Libre
A) A titulación
En canto ás titulacións vinculadas ao eido do Ocio e Tempo Libre, os formadores/as
enquisados cursaron o título de MTL entre os anos 1989 e 2017. A nivel particular, un
64,3% formouse con anterioridade a 2009, quedando un 35,8% que o fixo entre os anos
2010 e 2018. Neste caso, os anos de maior afluencia formativa foron o 2002 (7,1%),
2008 (9,5%), 2009 (9,5%), 2011 (7,1%) e 2017 (9,5%).
Sobre a formación previa, soamente un 15,21% cursaron, entre os anos 1997 e
2014, o título de Director/a de Campos de Traballo. Pola contra, o 50% afirma estar en
posesión do título de Director/a de Actividades de Tempo Libre (entre os anos 1991 e
2018). Dividindo a liña temporal anterior, observamos que un 47,8% se formou entre os
anos 1991 e 2009, o que supón que o 52,2% restante obtivo a súa titulación entre 2012 e
2018. Xa que logo, a maior parte chegou a titularse para Formador/a recentemente,
principalmente a través da Escola Galega de Tempo Libre, entidade por excelencia para un
20%.
Agora ben, se analizamos o nivel educativo que posuían no momento de
matricularse no curso de MTL observamos, en primeiro termo, os estudos de
Bacharelato (42,9%), seguido dos de Grao/Licenciatura (28,6%) e Diplomatura (9,5%);
o que pon de manifesto un equilibrio xeracional entre aqueles que contan coa idade
requirida para poder obter o título, e aqueles que deciden formarse no ámbito do Ocio e
Tempo Libre despois de ter acadado estudos universitarios.
En canto aos estudos previos á obtención do título de DTL, máis da metade dos
enquisados presentaban unha formación de Grao/Licenciatura (41,7%) e Diplomatura
(16,7%), destacando a iniciativa dos mesmos por dar continuidade a súa traxectoria
académica no eido do tempo libre despois de realizar estudos de carácter universitario. O
que tamén se observa na formación previa dos suxeitos que deciden formarse no título de
DCT, ao que acceden un 57,1% de graduados/as e licenciados/as, e un 28,6% de
diplomados.
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Con todo, a tendencia dominante é que o profesorado das distintas escolas se
forme, á súa vez, nas propias entidades, tal e como aparece no discurso dos responsables
cando refiren que “o profesorado está constituído por un 80-90% de ex-alumnos da
escola que, pola súa formación e experiencia, son contratados” (Entrevistado 5).
Realidade que expresan a propósito da necesidade dunha maior formación do
profesorado das escolas:
“mellorar na formación debe ser unha cuestión de cada escola. Para nós un
requisito obrigatorio para ser docente nun curso é que o curso anterior
acompañe a outro docente. Non lle chamamos docente en prácticas (...) vén
comigo, eu dou o curso, e observa como o explico (...) para que se forme co
propio docente” (Entrevistado 6).
No relativo á formación no eido do tempo libre, destaca a dualidade de
consideracións entre aquelas escolas que entenden a súa misión como un “negocio” e
aquelas que forman para cubrir necesidades sociais, sen ningunha pretensión económica
derivada da acción formativa. É xusto a perspectiva que manifestan durante as entrevistas
os responsables de ETL:
“non cremos que os cursos sexan un negocio, polo que non facemos unha labor
comercial ao impartilos. Simplemente detectamos que hai unha necesidade de
formación e un interese por traballar con determinados colectivos, pois a miúdo se
vincula ao traballo con nenos, aínda que actualmente tamén se traballa na terceira
idade, con diferentes colectivos. Coidamos que é moi importante traballar para o
nicho de xente maior, a partir dos trinta e cinco en adiante, que son os grandes
esquecidos. Por iso, cando propós actividades para eles, funcionan realmente
ben” (Entrevistado 4).
A cuestión tamén ten aparecido no grupo de discusión, ao sinalar que “non se
pode comparar a finalidade dunha ETL cun centro de formación…” (Participante 3),
por entender que este último, a nivel institucional e normativo, se axustaría en maior
medida aos requirimentos que implica un certificado de profesionalidade.
B) Motivación
O motivo principal para elixir escola de tempo libre para a formación neste ámbito
(véxase o gráfico 13) radica, principalmente, na dispoñibilidade de datas e horarios
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(54,3%). Así mesmo, ao anterior séguenlle outras motivacións relacionadas coa
proximidade territorial (28,3%), e coa pertenza previa á entidade como voluntario/a
(21,7%).
Gráfico 13. Motivación para escoller entidade de formación.
Outros
Dispoñibilidade data/horario
Prezo do curso
Descoñecemento doutras opcións
Formaba parte da entidade como voluntario/a
Recomendación
Proximidade
Garantía de certificación outorgada

10,9%
54,3%
19,6%
4,3%
21,7%
17,4%
28,3%
15,2%

Se afondamos nas outras motivacións que levan aos enquisados a decantarse por
unha determinada escola de formación, destacan a distinción de criterios segundo a
titulación, a pertenza como membro fundador de escola, a modalidade de curso online, e
a calidade educativa da escola.
Ademais da obtención dos títulos indicados, un 75,6% realizou algunha outra formación
no ámbito do Ocio e Tempo Libre. Entre estas titulacións destacan especializacións en medio
ambiente, aire libre e campismo; actividades deportivas (de montaña e náuticas); monográficos
en áreas concretas como maquillaxe, globoflexia, etc.; cursos relacionados con ocio inclusivo,
igualdade, terceira idade, habilidades sociais, seguridade e prevención de riscos. Non obstante,
sorprende a mención, nalgúns casos, das Xornadas Interactuando no Tempo Libre como
actividades de formación no tempo libre, cando en realidade consisten en accións puntuais que
teñen como obxectivo único debater sobre cuestións relacionadas co novo Decreto de
xuventude.
O motivo principal polo cal deciden formarse neste campo (ver gráfica 14)
fundaméntase na aspiración persoal (53,3%), e na mellora desas perspectivas de traballo
(17,8%).
Gráfico 14. Motivación para formarse no ámbito do Ocio e Tempo Libre.
Outros
Relación cos estudos realizados
Inserción laboral
Recomendación
Aspiración persoal
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Así, e a fin de ser máis específicos coa categoría referida a outras motivacións,
destacamos cuestións como a afinidade, vocación, coincidencia, apetencia por mor de
ter sido usuarios previamente, un requisito para promocionar nos Scout, ou pertenza
previa a unha asociación de tempo libre.
Asemade, a principal motivación para dar continuidade á formación regrada no
eido do Ocio e Tempo Libre, tal e como se observa na gráfica 15, son de novo as
aspiracións persoais (51,85%) e a promoción profesional (17,20%).
Gráfico 15. Motivación para formarse como DTL ou DCT.
Outro
Maior autonomía e capacidade de acción
Relación cos estudos realizados
Mellores condicións laborais
Incremento salarial
Promoción profesional
Aspiración persoal

18,52%
6,90%
3,40%

17,20%
51,85%

O ítem “outros” recolle distintas motivacións como a intención de por en marcha
unha escola de tempo libre, colaborar con asociacións das que se é membro, ou dirixir
actividades e grupos. De igual modo, destaca a consecución dunha maior autonomía e
capacidade de acción como outro dos alicerces para formarse como DTL ou DCT.
3. Experiencia laboral
Os formadores/as afirman que só un 87,5% das escolas organizan un curso de primeiro
nivel por ano (MTL) e un curso de segundo nivel cada dous (DTL e DCT), o que
xustifican as ETL en tanto que atopan unha maior facilidade á hora de poñer en marcha
cursos de primeiro nivel. Polo tanto, a problemática vencéllase directamente aos títulos
de DTL e DCT, responsabilizando da mesma á súa baixa demanda. Con todo, amosan a
súa disposición para ofertar dita formación no prazo requirido, mesmo contemplando a
opción de formar aos propios docentes das ETL nun proceso de promoción interna.
En xeral, os formadores/as contan cunha experiencia laboral suficientemente
ampla, de máis de cinco anos (53,7%) en postos de traballo vinculados á docencia.
Ademais, a porcentaxe de suxeitos cuxa experiencia é inferior a dous anos non chega ao
30%, configurando, porén, un perfil cunha extensa traxectoria profesional que enriquece
o sector do Ocio e Tempo Libre en Galicia.
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Na actualidade, o 65,5% traballa como profesor dalgún curso no ámbito do Ocio
e Tempo Libre. Aínda que compaxina a actividade laboral con outra ocupación (95,1%),
coincidindo coa consideración de que o Ocio e Tempo Libre non constitúe unha saída
laboral estable e a longo prazo (61%).
Afirman (73,2%) que a comunicación entre a escola na que traballan e a
DXXPV ten un carácter bidireccional, concedendo a este aspecto unha importancia
fundamental ( =3,51) para a organización da propia escola. Así mesmo, consideran
(78%) que a ratio de docentes debe establecerse en función da especialización nos
contidos impartidos nos cursos, cuestión á que tamén atribúen moita importancia
( =3,33) (ver táboa 16).
En relación con isto, observamos disparidade de opinións durante as entrevistas
con responsables de ETL, existindo entidades onde este número vai dende dous (2) ata
nove (9) ou once (11). O número varía de forma estacional pois tense afirmado que
durante a tempada de verán é necesario dobrar o persoal: “temos un número importante
de profesores, sobre todo no verán, porque duplicamos (...) en varias edicións”
(Entrevistado 5).
De igual modo, considérase que a responsabilidade de orientar e titorizar ao
alumnado no deseño do seu proxecto, e posterior desenvolvemento, é do profesorado
(92,5%), valorando de novo este aspecto como relevante ( =3,53). Pensan que o
procedemento de avaliación do alumnado como “apto/non apto”, non é suficiente para
garantir a titulación e capacitación (68,3%), concedendo unha alta importancia a esta
cuestión ( =3,59) (ver táboa 16).
O tema da avaliación constituíu un tema central nas entrevistas e no grupo de
discusión, definindo os cursos do tempo libre como actividades de poucas horas que
non poden ter a carga lectiva propia doutro tipo de formacións (como poden ser os
estudos universitarios), pero que aínda así deben recoller criterios de corte cualitativo
que discriminen de xeito máis claro un apto dun non apto, e mesmo de dous aptos entre
si. Nesta liña, recollen estratexias propias de avaliación que xustifican as cualificacións
anteriores, afirmando que “o que facemos, de forma realmente extraoficial, é que cada
profesor faga a súa valoración da materia, quero dicir, o que facemos é por cada
alumno, individualmente, os seus puntos fortes, os puntos a mellorar…” (Entrevistado
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1), poñendo en valor o esforzo do profesorado por realizar unha avaliación que combine
diferentes metodoloxías.
Táboa 16. Valoración da fase de prácticas.
Media

DT

A comunicación entre a Escola e a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e
Voluntariado ten carácter bidireccional

3,51

0,57

A ratio de profesores debe establecerse en función da especialización nos contidos
que serán impartidos

3,33

0,79

É responsabilidade do profesorado orientar e titorizar ao alumno/a no deseño do
proxecto de prácticas, así como no seu posterior desenvolvemento

3,53

0,64

O procedemento de avaliación (apto/non apto) é suficiente para garantir a titulación
e a capacitación de quen a obtivo

3,59

0,63

As instalacións da Escola na que traballo son axeitadas e suficientes

3,49

0,59

Os materiais e recursos empregados para a formación na miña Escola son axeitados
e suficientes

3,68

0,47

Coñezo aos demais profesores da Escola e os programas das súas respectivas
materias

3,61

0,58

Por outro lado, en relación coas instalacións, un 78% dos formadores/as afirman
que son suficientes e axeitadas, elemento que tamén consideran importante ( =3,49). O
mesmo ocorre coa adecuación dos materiais empregados para a formación (85,4%), e
que novamente é valorada como unha cuestión relevante ( =3,68).
Segundo o obtido nas entrevistas, todas as escolas contan cun local
acondicionado para impartir os cursos, aínda que son diversos os casos nos cales se
establecen convenios con entidades externas para o uso doutros locais destinados a ese
fin, algo que observamos cando sinalan que “as instalacións que se usan
principalmente dependen de onde se fagan os cursos” (Entrevistado 2).
Por último, en relación coa coordinación docente, os formadores afirman
coñecer ao resto de profesores/as da escola e os programas das súas respectivas materias
(85,4%), cuestión á que conceden moita importancia ( =3,61) en tanto contribúe a unha
axeitada organización dos contidos, evita solapamentos e favorece a súa planificación.
Malia que o grao de satisfacción xeral coa formación en Ocio e Tempo Libre é
elevada, para un número importante de formadores e formadoras (46,5%), tal e como se
recolle na gráfica 16, é destacable que se sitúe entre as opcións “nin satisfeito/a nin
insatisfeito/a”, “bastante insatisfeito” e “moi insatisfeito/a”, o que supón que para case a
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metade hai aspectos importantes de mellora. A media sitúa o nivel de satisfacción no
3,51.
Gráfica 16. Satisfacción coa formación impartida no ámbito do Ocio e Tempo Libre.
Moi insatisfeito/a
Bastante insatisfeito/a

7,30%
17,10%

Nin satisfeito/a nin insatisfeito/a
Bastante satisfeito/a
Moi satisfeito/a

22%
24,40%
29,30%

Esta opinión desfavorable destaca, sobre todo, nos casos de DTL e DCT, sendo
máis positiva en MTL. Concretamente, os DTL e DCT afirman que existen módulos de
formación coincidentes cos cursados no título de MTL. Pola contra, este último refírese
a división entre áreas afirmando que esta consiste nun sistema de contidos completo
pero desactualizado: “hai novas estruturas, novas formas de facer lecer que o Decreto
xa non contempla” (Entrevistado 7). Así, arguméntase a necesidade de establecer os
contidos como un sistema de mínimos que permita ás escolas moverse dentro duns
parámetros que garantan que se imparten certos contidos base.
Igualmente, afirman que a duración da formación debería ampliarse (tanto na
parte teórica como práctica). Para iso, os responsables de ETL contemplan a alternativa
de “levalo á educación formal totalmente (...) para que se converta mínimo nun ciclo
medio” (Entrevistado 6). A esta, suman outras preocupacións en referencia á ausencia
de determinados contidos vinculados ás áreas de: aire libre, diversidade ambiental,
inclusión por cuestións de xénero, drogodependencias, programación por idades, teatro,
animación á lectura, prevención de riscos laborais, campismo e medio ambiente, máis
horas de prácticas, tiro con arco, ciclismo, escalada, actividades acuáticas, ludotecas, e
internet.
Neste senso, observamos outra porcentaxe importante de formadores/as (65%) que
identifica carencias en relación a temáticas ou actividades de formación no ámbito do Ocio e
Tempo Libre, entre as que se recollen: alerxias e intolerancias alimenticias, manipulador de
alimentos, asociacionismo, campismo e excursionismo, cuestións de xénero, educación en
valores, formación en docencia, novas actividades e eidos propios do Ocio e Tempo Libre,
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novas tecnoloxías, ocio inclusivo, orientación laboral, participación xuvenil, habilidades
sociais e comunicación e prevención de riscos laborais e primeiros auxilios.
En canto á planificación de contidos, a maiores dos propostos no Decreto
50/2000, os responsables de ETL afirman organizar o 25% de horas que a normativa
pon a disposición das escolas con “total liberdade”, por entender que
“os cursos, con esta ferramenta, de poder do 25%, digamos de liberdade, ou de
cátedra, permítennos actualizarnos e ir evolucionando. Pola contra, teríamos un
temario pechado e non acorde coa realidade social e de mercado” (Entrevistado
4).
Ademais do 25% anterior, as escolas teñen a posibilidade, á marxe do
establecido no anterior Decreto, de realizar cursos monográficos, coa finalidade de
contribuír á especialización do sector. Aínda así, identifícase unha problemática ligada
á súa certificación, sinalando
“que as ETL quedan en terra de ninguén e a xente obríganos a que os títulos
monográficos sexan federativos, é dicir, que teñan unha validez federativa e non
saian simplemente monográficos da escola de tempo libre” (Entrevistado 7).
Esta preocupación esténdese igualmente á hora de impartir os propios cursos
(MTL, DTL e DCT), en termos de metodoloxía docente, en tanto que
“é certo que os certificados de profesionalidade están, digamos, como moi
encorsetados, no senso de que hai que seguir certas directrices pechadas. En
cambio, cando impartes un curso de tempo libre tes máis liberdade á hora de
establecer contidos e metodoloxía” (Entrevistado 1).
Mais esta é unha cuestión que, aínda que regulada dende o ámbito estatal, as
ETL non chegan a debater, malia manifestar lixeiramente a súa contrariedade.
A maior parte dos formadores/as de ETL exerceron, nalgún momento, como
voluntarios en organizacións ou entidades do eido do Ocio e Tempo Libre (70,7%). Así,
nunha escala de 1 a 5, onde 1 representa “totalmente en desacordo” e 5 “totalmente de
acordo”, a media de resposta para a identificación deste ámbito co terceiro sector é,
como se mostra na táboa 17, moi homoxénea.
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Táboa 17. O voluntariado en Ocio e Tempo Libre.
Media

DT

O voluntariado debe estar formado para colaborar nas actividades de Ocio e Tempo
Libre

3,93

1,16

O voluntariado non pode nin debe colaborar nas actividades de Ocio e Tempo
Libre

2,15

1,26

As tarefas do voluntariado no Ocio e Tempo Libre deberían estar definidas
previamente

4,08

1,02

No relativo á cuestión de se o voluntariado debe estar formado para colaborar
nas actividades de Ocio e Tempo Libre, a media sitúase en 3,93, evidenciando a
conformidade dos participantes. Claramente entenden que os voluntarios/as poden e
deben colaborar nas actividades de ocio e tempo libre. Sen embargo, no que máis
concordan é en que as tarefas do voluntariado no sector deberían estar definidas
previamente. Estes datos deben ser matizables por canto a desviación típica indica unha
maior dispersión nas respostas.
Ao respecto, no grupo de discusión destaca o debate en torno á necesidade de
formación do voluntariado colaborador nas actividades propias do Ocio e Tempo Libre,
amosando o acordo de que “o voluntariado, moitas veces, desprofesionaliza o ámbito
educativo”, ao que engaden que “o voluntariado debe estar presente pero hasta certo
punto e con certa formación” (Participante 4).
4. Valoración do novo Decreto
Xustamente, son os formadores/as os que máis afirman coñecer o proceso de renovación
e actualización do eido do Ocio e Tempo Libre co novo Decreto, (45%) e mesmo de
participación activa (30%) (véxase gráfica 17).
Gráfica 17. Perspectiva ante o Decreto.
Non coñezo o proceso nin participei
activamente nel
Coñezo o proceso pero non participei
activamente nel
Coñezo o proceso e participei activamente nel

25%
45%
30%

Con todo, mencionan propostas a recoller no novo Decreto como a aclaración da
ratio de monitores/as nas diferentes actividades; a actualización de contidos de cara a
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novas formas de facer Ocio e Tempo Libre; o artellamento dun sistema de formación de
formadores; o establecemento de criterios de distinción entre as escolas pertencentes a
entidades de carácter social (ONGs) e as de corte máis empresarial; a concreción de
criterios de acceso aos cursos de primeiro e segundo nivel; a creación dun código
deontolóxico; a consideración dos cursos de especialización; a facilidade de
acreditación do certificado de profesionalidade; a igualación de criterios de avaliación
do alumnado; a legalización de certas actividades como os campamentos urbanos ou
centros de ocio; o empoderamento do papel das Escolas de Tempo Libre, a diferenza
doutros centros ofertantes dos Certificados de Profesionalidade; e o regulamento do
voluntariado, escolas, salarios e titulación para persoas con adaptación curricular.
En definitiva, todas as apreciacións fan referencia a unha cuestión de fondo
como é a profesionalización do sector. O que explica que case a totalidade (95%) dos
formadores e formadoras de Escolas de Tempo Libre de Galicia consideren necesaria a
creación dun sistema organizado de formación permanente e/ou de especialización no
eido do Ocio e Tempo Libre.
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7. CONCLUSIÓNS
O estudo realizado pon de manifesto cuestións e dimensións que deben ser
consideradas, non só na revisión da última proposta do Decreto, senón tamén pensando
na súa aplicación a medio prazo. Deste xeito, teñen xurdido algúns aspectos de ámbito
xeral que merecen a nosa atención.
1) O primeiro é a carencia de estudos que poñan en valor a importancia da formación
de educadores e educadoras no tempo libre como profesionais que contan cunha
dilatada experiencia e constitúen os principais protagonistas das ETL galegas. Isto
levounos, a súa vez, a descubrir un valioso ámbito de formación.
Asemade, o noso percorrido indagador tense atopado con certas
dificultades, entre as que cabe sinalar a coincidencia do traballo de campo, ou
recompilación de datos, coas actividades de verán, as cales influían na
dispoñibilidade dos entrevistados e, polo tanto, na planificación e organización
xeral do estudo. Non obstante, agradecemos a positiva acollida por parte de cada
un dos participantes, que viron a iniciativa promovida dende a DXXPV, unha
oportunidade para que a universidade recoñecera o seu traballo educativo.
2) De igual modo, constatamos que o ámbito do Ocio e o Tempo Libre ten deixado
de ser exclusivo, ou propiamente ligado, ao sector asociativo, tal e como sucedía
non anos 70. O cambio das condicións sociolaborais na nosa contorna, fixeron que
a demanda laboral deste eido precisara de profesionais competentes e con
disposición cara unha formación permanente, consecuencia de procesos
impulsados polas propias Escolas de Tempo Libre. E así como o catálogo
nacional de cualificacións e certificados de profesionalidade favoreceu a
consideración laboral e profesional dos más de 30.000 monitores e directores
galegos.
3) Como calquera ámbito, o sector do ocio e o tempo libre tamén necesita
profesionais mellor formados. As Escolas de Tempo Libre son entidades
plenamente competentes para a formación de monitores/as e directores/as.
Constitúen centros de formación que innovan e son capaces de adaptarse ás
demandas formativas da sociedade; consideración que se pode alterar cando
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descoidan a súa finalidade de formar educadores para o tempo libre en detrimento
de ámbitos como o ocio non educativo e meramente recreativo.
Neste senso, os cambios que se agardan unha vez se publique o Decreto,
desenvolvendo o título II da Lei de Xuventude, deben constituír a principal
motivación para a renovación e actualización deste ámbito. A riqueza da
experiencia acumulada polas escolas nos últimos anos debe ser aproveitada en
forma de novas iniciativas formativas, que impliquen unha mellora da calidade da
formación dos profesionais no tempo libre, pero sempre baixo criterios
pedagóxico-laborais que faciliten as certificacións profesionais que se establezan
nun futuro.
4) Galicia conta cuns formadores de tempo libre cuxa implicación é notable pero que
demandan unha actualización das súas competencias profesionais. A función
docente, a elaboración de novos materiais formativos, o seu rol como titores dun
alumnado en prácticas, a súa capacidade de dirixir equipos de formación e mesmo
de xestionar unha escola, precisa de determinada formación específica que non se
está a realizar.
Neste senso, a Escola Galega de Xuventude, para moitos “escola galega de
tempo libre”, é recoñecida como unha garantía de que os cambios que se prevén trala
aplicación do novo Decreto redundarán na propia calidade da formación, sendo esta
unha constante sinalada por MTL, DTL, DCT, formadores/as, responsables de ETL e
especialistas en tempo libre. A escola, como órgano institucional, tamén debe responder
a unha demanda de formación especializada, de creación dun sistema de control de
calidade, de recoñecemento de novos cursos, así como de planificación e posta en
marcha de encontros específicos para as ETL.
En síntese, o estudo realizado ten dado resposta á necesidade de involucrar a
todo un conxunto de profesionais na análise dun sector como é o Ocio e Tempo Libre,
do que se trataba era de facer unha revisión pedagóxica da proposta do novo Decreto de
xuventude (Anexo V), xunto con distintas propostas de contidos mínimos para os
programas de directores de campos de traballo, de formadores e de especialización en
atención á diversidade (Anexo VI). Así mesmo, un alicerce fundamental para a efectiva
activación desas propostas terá que asociarse ao coidado da información que cómpre
proporcionar dun xeito regular aos distintos colectivos e sectores.
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ANEXO I

Cuestionario para Monitores/as e
Directores/as de Tempo Libre

ANEXO I

CUESTIONARIO PARA MONITORES/AS E DIRECTORES/AS DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE
Somos un Grupo de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela (GI ESCULCA) que, co amparo da
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, estamos a
realizar un estudo co obxectivo de deseñar unha proposta pedagóxica para as Escolas de Tempo Libre de Galicia.
Os datos que requirimos nesta enquisa serán tratados de forma anónima e só se poderán empregar con fins da propia
investigación.
Pregámosche que contestes a tódalas preguntas. De ti depende tamén que este traballo sirva para o seu principal
propósito.
Moitas gracias pola túa colaboración

1. Sexo
□ Home
□ Muller
2. Idade
3. Concello de residencia
4. Estudos realizados (Podes marcar máis dunha opción)
□

ESO

□

FP Grao Medio (Especificar)

□

Bacharelato

□

FP Grao Superior (Especificar)

□

Diplomatura (Especificar)

□

Grao/ Licenciatura (Especificar)

□

Outros (Especificar)

5. Que título ou títulos acadaches relacionados co ámbito do Ocio e Tempo Libre? (En cada caso,
especifica o ano de obtención, e a Escola/Entidade certificadora).
TÍTULO

ANO

ESCOLA/ENTIDADE

Monitor/a de Actividades de tempo libre
Director/a de actividades de tempo libre
Director/a de campos de traballo
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6. Por que motivo foi esa a Escola/entidade elixida? (Podes marcar máis dunha opción)
(No caso de ter o título de director/a, contestar en función deste)
□

Garantía da certificación outorgada

□

Proximidade

□

Recomendación

□

Formaba parte da entidade como voluntario/a

□

Descoñecemento doutras opcións

□

Prezo do curso

□

Dispoñibilidade de data/horario

□

Outros (especificar)

7. Cal é o motivo principal polo que decidiches formarte no ámbito do Ocio e Tempo Libre?
□

Aspiración persoal

□

Recomendación

□

Inserción laboral

□

Relación cos estudos realizados

□

Outros (especificar)

8. Só para Directores/as, por que decidiches seguir formándote como Director/a despois de ter acadado o
título de Monitor/a? (Se eres Monitor/a pasa á pregunta 9)
□

Aspiración persoal

□

Promoción profesional

□

Incremento salarial

□

Mellores condicións laborais

□

Relación cos estudos realizados

□

Maior autonomía e capacidade de acción

□

Outros (especificar)

9. Que estudos tiñas no momento de matricularte no curso de…
ESO

Monitor/a de actividades
de tempo libre

Director/a de actividades
de tempo libre

Director/a de Campos de
Traballo
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A continuación, presentámosche unha serie de frases que fan referencia á túa experiencia como alumno/a
do curso de monitor ou do curso de director. Le atentamente cada unha delas e contesta a continuación, en
primeiro lugar, se ese feito se deu no teu caso ou non; e, en segundo lugar, á importancia (ningunha, pouca,
bastante ou moita) que ten para ti o que se afirma.
10. A comunicación e atención previa á matrícula no curso foi adecuada e suficiente
□

Si

□

Non

Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐ Pouca ☐ Bastante ☐ Moita ☐

11. A matriculación na Escola resultoume sinxela, foi un proceso rápido
□

Si

□

Non

Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐ Pouca ☐ Bastante ☐ Moita ☐

12. Os horarios do curso foron convenientes
□

Si

□

Non

Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐ Pouca ☐ Bastante ☐ Moita ☐

13. As instalacións da Escola eran axeitadas e suficientes
□

Si

□

Non

Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐ Pouca ☐ Bastante ☐ Moita ☐

14. Os materiais e recursos empregados para a formación eran axeitados e suficientes
□

Si

□

Non

Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐ Pouca ☐ Bastante ☐ Moita ☐

15. Os/as formadores/as da Escola de Tempo Libre estaban preparados/as para responder ás miñas
preguntas
□

Si

□

Non

Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐ Pouca ☐ Bastante ☐ Moita ☐

71

PROPOSTA PEDAGÓXICA PARA AS ESCOLAS DE TEMPO LIBRE DE GALICIA

Só para Directores/as de Ocio e Tempo Libre e Directores/as de Campos de Traballo (se eres monitor
pasa á pregunta 22)
16. Pola miña formación en Ocio e Tempo Libre, son quen de planificar, organizar, xestionar, executar,
difundir e avaliar proxectos educativos de tempo libre
□

Si

□

Non

Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐ Pouca ☐ Bastante ☐ Moita ☐

17. Pola miña formación en Ocio e Tempo Libre, son quen de contextualizar o tempo libre no entorno
sociocultural ó que pertence o colectivo ó que se dirixe
□

Si

□

Non

Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐ Pouca ☐ Bastante ☐ Moita ☐

18. Pola miña formación en Ocio e Tempo Libre, son quen de coordinar e dinamizar equipos de
monitores/as de tempo libre
□

Si

□

Non

Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐ Pouca ☐ Bastante ☐ Moita ☐

19. As prácticas que realizacei responderon a un proxecto de dirección dun equipo de monitores nunha
actividade xestionada por min e dirixida a un colectivo concreto
□

Si

□

Non

Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐ Pouca ☐ Bastante ☐ Moita ☐

20. O meu proxecto de prácticas foi debidamente supervisado na súa elaboración e desenvolvemento
polo titor/a de prácticas da Escola
□

Si

□

Non

Que importancia ten para ti? Ningunha ☐ Pouca ☐ Bastante ☐ Moita ☐
21. Durante o desenvolvemento das prácticas, asignóuseme un titor/técnico responsable nomeado pola
entidade
□

Si

□

Non

Que importancia lle das a este aspecto?
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Só para Monitores/as (se es Director/a de Ocio e Tempo Libre e/ou Director/a de Campos de Traballo,
pasa á pregunta 28)
22. Pola miña formación en Ocio e Tempo Libre, son quen de animar, dinamizar e facilitar o
desenvolvemento dun grupo, tendo para tal fin unha base psicolóxica e sociolóxica suficiente e
adecuada
□

Si

□

Non

Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐ Pouca ☐ Bastante ☐ Moita ☐

23. Pola miña formación en Ocio e Tempo Libre, son quen de elaborar programas e proxectos
contextualizados e sostibles (a nivel social, medioambiental, e económico)
□

Si

□

Non

Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐ Pouca ☐ Bastante ☐ Moita ☐

24. Pola miña formación en Ocio e Tempo Libre, son quen de deseñar, dirixir e executar accións
(actividades, talleres…) e localizar recursos para seu o desenvolvemento óptimo
□

Si

□

Non

Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐ Pouca ☐ Bastante ☐ Moita ☐

25. As prácticas que realicei responderon á elaboración, posta en marcha e avaliación dun proxecto de
Ocio e Tempo Libre
□

Si

□

Non

Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐ Pouca ☐ Bastante ☐ Moita ☐

26. O meu proxecto de prácticas foi debidamente supervisado na súa elaboración e desenvolvemento
polo titor/a de prácticas da Escola
□

Si

□

Non

Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐ Pouca ☐ Bastante ☐ Moita ☐

27. Durante o desenvolvemento das prácticas, asignóuseme un titor/técnico responsable nomeado pola
entidade
□

Si

□

Non

Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐ Pouca ☐ Bastante ☐ Moita ☐
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28. Estás satisfeito/a coa formación recibida en Ocio e Tempo Libre?
□ Moi satisfeito
□ Bastante satisfeito
□ Nin satisfeito nin insatisfeito
□ Bastante insatisfeito
□ Moi insatisfeito
29. Ademais da obtención do/s título/s indicados, realizaches algunha outra formación no ámbito do Ocio e
Tempo Libre?
□
□

Non
Si (especificar os tres máis relevantes para ti)
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________

30. Hai algunha cuestión (temática, actividade…) que botaras en falta na túa formación no ámbito do
Ocio e o Tempo Libre?
□
Non
□
Si (Especificar)
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
31. Tes experiencia laboral no ámbito do OTL?
□ Si
□ Non (Pasa á pregunta 36)
32. Canto tempo de experiencia laboral tes no ámbito do Ocio e Tempo Libre?
Monitor/a de actividades de tempo libre

Director/a de actividades de tempo libre

Menos dun ano
De un a dous anos
De dous a cinco anos
Máis de cinco anos

33. Traballas actualmente como Monitor/a, Director/a de Ocio e Tempo Libre ou Director/a de Campos de
Traballo?
□
□
□
□
□

Si, como monitor/a de actividades de tempo libre
Si, como director/a de actividades de tempo libre
Si, como director/a de Campos de Traballo
Si, outro perfil relacionado co OTL (especificar)_________________________
Non desempeño estas funcións na actualidade (pasa á pregunta 36)

34. Con que asiduidade traballas no ámbito do Ocio e Tempo Libre?
□ De forma esporádica
□ Durante as campañas de verán
□ De xeito continuado durante todo o ano
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35. Compaxinas esta actividade laboral con outra/s?
□
□

Si
Non

36. Ves o ámbito do Ocio e Tempo Libre como unha saída laboral estable a longo prazo?
□
□

Si
Non

37. Exerciches como voluntario/a nalgunha organización ou entidade de Ocio e Tempo Libre?
□
□

Si
Non

38. Manifesta o teu grado de acordo ou desacordo coas seguintes cuestións
Totalmente en
desacordo

En
desacordo

Nin de acordo nin
en desacordo

De
acordo

Totalmente
de acordo

O voluntariado debe estar formado para
colaborar nas actividades de Ocio e Tempo
Libre.
O voluntariado non pode nin debe colaborar
nas actividades de Ocio e Tempo Libre
As tarefas do voluntariado colaborador no Ocio
e Tempo Libre deberían estar claramente
definidas

39. Coñeces e/ou participaches activamente das diferentes accións (debates, comisións... ) organizadas
durante o proceso de redacción do novo decreto polo que se desenvolve o II título da lei 6/2012, do 19 de
xuño, de Xuventude de Galicia?
□
□
□

Coñezo o proceso e participei activamente nel.
Coñezo o proceso pero non participei activamente nel.
Non coñezo o proceso nin participei activamente nel (pasa á pregunta 41)

40. Que cuestións, ou que propostas consideras que deberían recollerse no decreto?
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
41. Consideras necesaria a creación dun sistema organizado de formación permanente e/ou de
especialización no eido do Ocio e Tempo Libre?
□
□

Si
Non

Moitas grazas pola túa colaboración
Para calquera dúbida ou suxerencia podes contactar con giesculca.etl@usc.es
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CUESTIONARIO PARA FORMADORES/AS DAS ESCOLAS DE TEMPO LIBRE DE GALICIA
Somos un Grupo de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela (GI ESCULCA) que, co amparo da
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, estamos a
realizar un estudo co obxectivo de deseñar unha proposta pedagóxica para as Escolas de Tempo Libre de Galicia.
Os datos que requirimos nesta enquisa serán tratados de forma anónima e só se poderán empregar con fins da propia
investigación.
Pregámosche que contestes a todas as preguntas, de ti depende tamén que este traballo sirva para o seu principal
propósito.
Moitas grazas pola túa colaboración

1. Sexo
□ Home
□ Muller
2. Idade
3. Concello de residencia
4. Estudos realizados (Podes marcar máis dunha opción)
□

ESO

□

FP Grao Medio (Especificar)

□

Bacharelato

□

FP Grao Superior (Especificar)

□

Diplomatura (Especificar)

□

Grao/ Licenciatura (Especificar)

□

Outros (Especificar)

5. Que título ou títulos acadaches relacionados co ámbito do Ocio e Tempo Libre? (En cada caso,
especifica o ano de obtención, e a Escola/Entidade certificadora).
TÍTULO

ANO

ESCOLA/ENTIDADE

Monitor/a de actividades de tempo libre
Director/a de actividades de tempo libre
Director/a de Campos de Traballo

79

PROPOSTA PEDAGÓXICA PARA AS ESCOLAS DE TEMPO LIBRE DE GALICIA

7. Por que motivo foi esa a Escola/entidade elixida? (Podes marcar máis dunha opción)
(No caso de ter o título de Director/a, contestar en función deste)
□
□
□
□
□
□
□
□

Garantía da certificación outorgada
Proximidade
Recomendación
Formaba parte da entidade como voluntario/a
Descoñecemento doutras opcións
Prezo do curso
Dispoñibilidade data/horario
Outros (especificar)______________________________________________

7. Ademais da obtención do/s título/s indicados, realizaches algunha outra formación no ámbito do Ocio e
Tempo Libre?
□
□

Non
Si (especificar os tres máis relevantes para ti)
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________

8. Cal é o motivo principal polo que decidiches formarte no ámbito do Ocio e Tempo Libre?
□
□
□
□
□

Aspiración persoal
Recomendación
Inserción laboral
Relación cos estudos realizados
Outros (especificar)_____________________________________________________

9. Só para Directores/as, por que decidiches seguir formándote como Director/a despois de ter acadado o
título de Monitor/a? (Se eres Monitor/a pasa á pregunta 10)
□
□
□
□
□
□
□

Aspiración persoal
Promoción profesional
Incremento salarial
Mellores condicións laborais
Relación cos estudos realizados
Maior autonomía e capacidade de acción
Outros (especificar)_____________________________________________________

10. Que estudos tiñas no momento de matricularte no curso de…
ESO

Monitor/a de
actividades de
tempo libre
Director/a de
actividades de
tempo libre
Director/a de
Campos de Traballo
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11. A Escola organiza, cando menos, un curso de primeiro nivel por ano e un curso de segundo nivel
cada tres anos
□ Si
□ Non
A continuación, presentámosche unha serie de frases que fan referencia á túa experiencia como formador/a
en escolas de Ocio e Tempo Libre. Le atentamente cada unha delas e contesta a continuación, en primeiro
lugar, se ese feito se deu no teu caso ou non; e, en segundo lugar á importancia (ningunha, pouca, bastante
ou moita) que ten para ti o que se afirma.
12. A comunicación entre a Escola e a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
debe ter carácter bidireccional
□ Si
□ Non
Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐

Pouca ☐

Bastante ☐

Moita ☐

13. A ratio de profesores debe establecerse en función da especialización nos contidos que serán
impartidos
□ Si
□ Non
Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐

Pouca ☐

Bastante ☐

Moita ☐

14. É responsabilidade do profesorado orientar e titorizar ó alumno no deseño do proxecto de prácticas,
así como no seu posterior desenvolvemento
□ Si
□ Non
Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐

Pouca ☐

Bastante ☐

Moita ☐

15. O procedemento de avaliación (apto/non apto) é suficiente para garantir a titulación e a capacitación
de quen a obtivo
□ Si
□ Non
Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐

Pouca ☐

Bastante ☐

Moita ☐

16. As instalacións da Escola na que traballo son axeitadas e suficientes
□ Si
□ Non
Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐

Pouca ☐

Bastante ☐

Moita ☐

17. Os materiais e recursos empregados para a formación na miña Escola son axeitados e suficientes
□ Si
□ Non
Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐

Pouca ☐

Bastante ☐

Moita ☐
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18. Coñezo aos demais profesores da Escola e os programas das súas respectivas materias
□
□

Si
Non

Que importancia lle das a este aspecto?

Ningunha ☐

Pouca ☐

Bastante ☐

Moita ☐

19. Estás satisfeito/a co nivel de formación que se imparte no ámbito do Ocio e Tempo Libre?
□ Moi satisfeito
□ Bastante satisfeito
□ Nin satisfeito nin insatisfeito
□ Bastante insatisfeito
□ Moi insatisfeito
20. Hai algunha cuestión (temática, actividade…) que botes en falta na formación no ámbito do Ocio e o
Tempo Libre?
□ Non
□ Si (Especificar)
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
21. Canto tempo de experiencia laboral tes como profesor/a en Escolas de Tempo Libre?
□ Menos dun ano
□ De un a dous anos
□ De dous a cinco anos
□ Máis de cinco anos
22. En cantos cursos do ámbito do Ocio e Tempo Libre traballas anualmente como profesor/a?
_________________________________________________________________________
23. Compaxinas esta actividade laboral con outra/s?
□ Si
□ Non
24. Ves o ámbito do Ocio e Tempo Libre como unha saída laboral estable a longo prazo?
□ Si
□ Non
25. Exerciches como voluntario/a nalgunha organización ou entidade de Ocio e Tempo Libre?
□
□
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26. Manifesta o teu grado de acordo ou desacordo coas seguintes cuestións
Totalmente
en
desacordo

En
desacordo

Nin de
acordo nin
en desacordo

De
acordo

Totalmente de
acordo

O voluntariado debe estar formado para colaborar nas
actividades de Ocio e Tempo Libre
O voluntariado non pode nin debe colaborar nas
actividades de Ocio e Tempo Libre
As tarefas do voluntariado colaborador no Ocio e
Tempo Libre deberían estar definidas previamente

27. Coñeces e/ou participaches activamente das diferentes accións (debates, comisións... ) organizadas
durante o proceso de redacción do novo decreto polo que se desenvolve o II título da lei 6/2012, do 19 de
xuño, de Xuventude de Galicia?
□
□
□

Coñezo o proceso e participei activamente nel.
Coñezo o proceso pero non participei activamente nel.
Non coñezo o proceso nin participei activamente nel (pasa á pregunta 29)

28. Que cuestións, ou que propostas consideras que deberían recollerse no decreto?
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
29. Consideras necesaria a creación dun sistema organizado de formación permanente e/ou de
especialización no eido do Ocio e Tempo Libre?
□
□

Si
Non

Moitas grazas pola túa colaboración
Para calquera dúbida ou suxerencia podes contactar con giesculca.etl@usc.es
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Guión de Entrevistas a Responsables de Escolas de Tempo Libre de Galicia

DESEÑO DA PROPOSTA PEDAGÓXICA PARA AS ESCOLAS DE TEMPO LIBRE DE
GALICIA AO ABEIRO DO NOVO DECRETO DE XUVENTUDE
Entrevista para:
Persoa que realiza a entrevista:
Cargo do entrevistado/a:
Escola:
Provincia:
1. Poderías describir brevemente a Escola de Ocio e Tempo Libre na que traballas? (instalacións,
organización…)
2. Que tipo de cursos se ofertan na vosa Escola? Nun ano, cantos cursos ofertades?
3. Ademais do establecido no Decreto, planificades algunha outra cuestión temática a maiores?
4. Que opinas da distribución dos contidos que propón o decreto vixente? Incorporarías ou cambiarías
algún?
5. Como se xestiona a fase práctica na túa Escola?
6. Como valoras o sistema de avaliación dos cursos, e a cualificación apto/non apto? De ser ese o
caso, que criterios establecerías?
7. Que materiais didácticos utilizades como recursos de formación?
8. Que cambios introducirías na xestión por parte da Xunta de Galicia do alumnado de Ocio e Tempo
Libre? E na das Escolas?
9. En relación coa cuestión anterior… Cres necesaria unha definición de competencias, a nivel
curricular, para poder establecer un sistema de convalidacións con outras titulacións afíns?
Segundo a redacción do novo Decreto, o curso de monitor/a adecuarase ao contido da cualificación profesional
“Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil”, e ó e do certificado de profesionalidade
“Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil”. O mesmo ocorre no caso do curso de
director/a, que se adecúa á cualificación profesional “Dirección e coordinación de actividades de tempo libre
educativo infantil e xuvenil” e ó certificado profesional “Dirección e coordinación de actividades de tempo libre
educativo infantil e xuvenil”

10. Que che parece a proposta de homologación do Catálogo Nacional de cualificacións profesionais
das titulacións do eido sociocultural (Formación Profesional) coas titulacións propias do de Ocio e
Tempo Libre?
11. Canto tempo de experiencia tes como formador/a en Ocio e Tempo Libre? En todo este tempo, en
que aspectos notas que se foron introducindo melloras, ou pola contra, que queda por mellorar?
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Guía do Grupo de Discusión

ANEXO IV

Contrato
Deseño da proposta pedagóxica para as escolas
de tempo libre de Galicia ao abeiro do novo
decreto de Xuventude
GRUPO DE DISCUSIÓN CON ESPECILISTAS NO
ÁMBITO DA FORMACIÓN E O TEMPO LIBRE
GUÍA PARA O GRUPO DE DISCUSIÓN

Facultade de Ciencias da Educación
14 de setembro de 2018
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PARTICIPANTES
Como criterio de selección tívose en conta que o grupo non superara os seis
participantes e que non foran entrevistados previamente.

1. Directora da Escola de Tempo Libre “Arenaria”: María Calvo
2. Director de Tempo Libre e Campos de Traballo: Iván Garcia
3. Xefe de Servizo de Participación e da Escola Galega de Tempo Libre
(Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado: Francisco José
Ríos Millán (Pepe)

4. Profesora da facultade de Ciencias da Educación da USC: Cristina Varela Portela
5. Xefe de Servizo de Xuventude, Participación e Voluntariado da provincia de
Ourense, que realiza as funcións de inspección das Escolas: Pablo Fernández Vila
TEMAS
Que sexan temas nos que cada participante poida emitir o seu xuízo (non
exclusión), e ademais que se refiran a:
● Temas de relevancia tratados nas entrevistas previamente.
● Temas non tratados con anterioridade dun xeito directo.
1. PRESENTACIÓN
En primeiro lugar, queremos agradecer a vosa asistencia e participación neste grupo de
discusión. Como sabedes, o noso Grupo está a levar a cabo un estudo, coa colaboración
da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado (Xunta de Galicia), para
deseñar unha proposta pedagóxica en relación coas Escolas de Tempo Libre de Galicia,
atendendo ó proceso de redacción do Decreto de Xuventude, que modificaría o que está
vixente, e que é do ano 2000. En concreto, no referente á formación nas Escolas de
Tempo Libre de Galicia, tanto na actualidade, coa análise da realidade deste contexto,
como no futuro, en atención ó proceso de redacción do novo decreto e a súa implicación
para o sector da formación e referido ao tempo libre.

- Presentación de moderador/a e axudante.
- Presentación dos/as participantes ao grupo.
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Impos falar, pois, da vosa experiencia e opinións a propósito das cuestións formuladas.
Naturalmente, non hai respostas correctas ou incorrectas.
Todos os vosos comentarios aportarán algo significativo pensando na análise e mesmo
nas conclusións, estando seguros de que nos axudarán a presentar unha proposta
contextualizada e coherente.
Fagamos unha interacción dialogada, sen fuxir necesariamente do debate construtivo,
pero respectemos o uso da palabra.
Contamos coa vosa licencia para gravar o grupo de discusión. Dese xeito, evitamos a
perda de información e optimizamos a posterior avaliación do noso encontro.
O presente, supón a distribución estrutural en dous bloques diferenciados. O primeiro
deles a nivel reactivo, en tanto que fai referencia á situación actual do sector do Ocio e
Tempo Libre no que respecta ós programas de formación nos cursos de MTL, DTL e
DCT; a identificación do ámbito laboral co terceiro sector e a incidencia dos períodos
estivais na formación no eido do Ocio e Tempo Libre. O segundo, pola súa banda,
atende a modificacións pensadas na redacción do novo decreto en materia de
Xuventude, o establecemento de requisitos mínimos como marco de acción e
definición das escolas de tempo libre de Galicia, e o que suporá a homologación ó
sistema de certificados de profesionalidade, pensada a nivel nacional.
Pensamos que a duración non será superior a unha hora.

2. DISCUSIÓN

1. Recentemente, modificouse a denominación do título de Monitor e Director de
Tempo Libre, pasando a denominarse: “Monitor de actividades de educación
no tempo libre infantil e xuvenil”. Creedes que este cambio pode afectar á
formación? De que xeito?

2. Que implicación e incidencia teñen os períodos estivais na formación dos
monitores/as e directores/as? Formamos no verán ou formamos para o verán?
(As campañas de Verán)

3. En que medida cando desenvolvemos os programas de formación o facemos
cunha perspectiva de inserción laboral?
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4. Tendo en conta a identificación deste ámbito (o da formación no tempo libre)
co chamado Terceiro Sector, e en concreto co voluntariado, cabe preguntarse
dende a vosa perspectiva, quen pode ou debe ser educador/a no Tempo Libre?

5. Tendo en conta que unha das cuestións fundamentais na elaboración deste
Decreto é a homologación dos Certificados de Profesionalidade co Título de
“Monitor de actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil”, cal é
a vosa opinión sobre o impacto que producirá esta homologación na
formación de Tempo Libre?

6. Se tiveramos que establecer un sistema de requisitos mínimos que deberan
seguir as Escolas de Tempo Libre de Galicia, en relación coa a formación, a
organización e as instalacións, a que tres cuestións dariades prioridade? (ou
sexa, que 3 aspectos considerariades máis importantes)

7. Que valoración facedes de todo o proceso de elaboración do novo Decreto e,
en particular, aquelo que afecta á formación no tempo libre? Cal
considerades que é a maior aportación deste tipo de accións para o noso
propósito?
3. PARA IR REMATANDO
Concluír a reunión:
● Agradecer a todos a súa participación.
● Resumir brevemente as principais opinións.
● Rematar cunha pregunta como... Gustaríavos engadir algunha outra idea? Hai
algo que esquecésedes comentar?
Descrición básica
Método:

Grupo de discusión

Participantes:

5

Perfil dos participantes:

Especialistas e responsables no ámbito do ocio e o
tempo libre

Duración aproximada:

90 minutos
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Revisión do Decreto

ANEXO V

INTRODUCIÓN
A finalidade do encargo realizado pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e
Voluntariado (DXXPV) foi, unha vez rematado o proceso de participación para a
redacción do decreto que dará cumprido o mandato establecido na Lei 6/2012, de 19 de
xuño, de xuventude de Galicia (Lei de xuventude), revisar desde unha perspectiva
pedagóxica o Título II: Da formación das persoas educadoras no tempo libre infantil e
xuvenil.
A participación nesta revisión post facto do grupo de investigación ESCULCA da
Universidade de Santiago de Compostela, débese á súa traxectoria científica no ámbito
da pedagoxía, que alén da súa dimensión teórica e reflexiva fortalécese coa importante
vertente práctica da tarefa que desenvolve a prol da mellora dos procesos educativos
dentro e fora do marco escolar.
Quixemos aportar nesta fase final da nova proposta a nosa visión desde unha
concepción da educación non formal, explicitada xa en informes anteriores, nos que se
daba conta da importancia da validación desas aprendizaxes e a súa incidencia na
capacidade dos mozos e mozas para mellorar a súa empregabilidade.
Redactamos este informe baixo a convicción de que este eido, o da formación nas
escolas de tempo libre de Galicia, ten ante si o importante reto de avanzar na súa
adaptación ás novas demandas sociais, e seguir formando cun alto compromiso polo
desenvolvemento práctico da educación non formal, tal e como se puido constatar
durante a investigación realizada.
As nosas propostas súmanse ás xa realizadas por numerosos axentes implicados en todo
o proceso, e tratan de aportar solucións ás carencias, demandas ou suxerencias obtidas
ata o momento. O valor dado á participación pola DXXPV reflicte un compromiso claro
co desenvolvemento da lei de xuventude galega e non esgota os seus esforzos nunha
redacción xurídico-administrativa, ao contrario, explora vías de mellora continua para
que a educación no tempo libre que protagonizan os mozos e mozas eleve a súa
calidade.
OS CRITERIOS PARA A REVISIÓN
A revisión dun texto legal, pedagoxicamente falando, supón unha aportación
complementaria no eido da educación non formal, e concretamente no da formación e a
pedagoxía do ocio e o tempo libre, a fin de que o desenvolvemento normativo e a súa
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materialización desde as Escolas de Tempo Libre (ETL) sexa acorde con patróns de
acción educativa.
O decreto que, de ser o caso, permitirá derogar o 50/2000, do 20 de xaneiro, polo que
se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de xuventude (decreto 50/2000)
ven a desenvolver todo o relativo ao novo papel que as ETL deben desenvolver no
futuro da formación de profesionais das actividades educativas de tempo libre.
Para establecer os criterios a empregar analizamos unha serie de documentos, aos que
recorremos unha e outra vez por ser os que establecen en certa medida o marco
“formativo” onde se desenvolverán as escolas. Entre eles os máis importantes son:
-

Lei 6/2012, de 19 de xuño, de xuventude de Galicia. Diario Oficial de Galicia,
núm.

139,

de

20

de

xullo

de

2012,

pp.

28091

a

28947.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20120720/AnuncioC3B0-2906120001_es.html
-

Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa
vixente en materia de xuventude. Diario Oficial de Galicia, núm. 49, de 10 de
marzo

de

2000,

pp.

3262

a

3301.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2000/20000310/Anuncio62DE_es.html
-

Decreto 58/2012, do 12 de xaneiro, polo que se modifica o decreto 50/2000, do
20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de
xuventude para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento
Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos de
mercado interior. Diario Oficial de Galicia, núm. 25, de 6 de febreiro de 2012,
pp.

4958

a

4978.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20120206/AnuncioCA05-01021211723_gl.html
-

Texto consolidado e anexos do Real Decreto 34/2008, de 18 de xaneiro, polo que
se regulan os certificados de profesionalidade. Boletín Oficial del Estado, núm.
27,

de

31

de

xaneiro

de

2008,

pp.

5682

a

5698.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-1628-consolidado.pdf
-

Decreto 313/1995, do 23 de novembro, polo que se regula o recoñecemento das
escolas de tempo libre, se aproban os programas de formación que se van a
impartir e se establece a composición e funcionamento do órgano de dirección da
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Escola Galega de Lecer e Tempo Libre. Diario Oficial de Galicia, núm. 237, de
13

de

decembro

de

1995,

pp.

9329

a

9343.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1995/19951213/Anuncio682E_gl.html
-

Real Decreto 1537/2011, do 31 de outubro, polo que se establecen dous
certificados

de

profesionalidade

da

familia

profesional

dos

Servizos

Socioculturais e a Comunidade que se engaden no Repertorio Nacional de
certificados de profesionalidade. Anexo I e II. Boletín Oficial del Estado, núm.
297,

de

10

de

decembro

de

2011,

pp.

132064

a

132129.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-19358
-

Real Decreto 625/2013, do 2 de agosto, polo que se establecen catro certificados
de profesionalidade da familia de Servicios Socioculturais e a Comunidade que
se engaden no Repertorio Nacional de certificados de profesionalidade e se
actualizan os certificados de profesionalidade establecidos como anexo IV do
Real decreto 1697/2011, do 18 de novembro, como anexo II do Real Decreto
721/2011, de 20 de maio e como anexo II do Real Decreto 1379/2008, de 18 de
novembro, como anexo II do Real Decreto 1379/2008, do 1 de agosto,
modificado polo Real Decreto 721/2011, do 20 de maio. Boletín Oficial del
Estado, núm. 224, de 18 de setembro de 2013, pp. 71746 a 71911.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9678

-

Real Decreto 1697/2011, de 18 de novembro, polo que se establecen cinco
certificados de profesionalidade da familia profesional Servicios Socioculturais e
á Comunidade que se engaden no repertorio Nacional de certificados de
profesionalidade. Boletín Oficial del Estado, núm. 309, de 24 de decembro de
2011, pp. 141359 a 141506. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A2011-20102

-

Documentación das conclusións e achegas ao proceso. En Xuventude.net.
http://xuventude.xunta.es/iii-foro-aberto-do-tempo-libre/documentacion-novodecreto-de-xuventude
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Con todo, establecemos os seguintes criterios que guían este proceso de revisión:
1º.- Analizar a proposta de decreto, desde unha perspectiva pedagóxica, e
tomando como base as conclusións da investigación realizada.
2º.- Mellorar a linguaxe pedagóxica, sen tecnificar excesivamente o texto legal.
3º.- Manter no posible os consensos acadados, expresados no cuarto borrador
publicado en agosto de 2018.
4º.- Evitar incorporar novos artigos que modifiquen a estrutura actual da
proposta.
5º.- Incorporar o obxectivo da DXXPV de potenciar o carácter educativo da
formación que se regula para as ETL.
6º- Aportar propostas que melloren a función pedagóxica que se lexisla, tendo
en conta o establecido na Lei de Xuventude.
7º- Respectar os acordos estatais da Mesa de Traballo sobre a relación entre os
organismos de emprego e xuventude para facilitar os procesos de homologación
cos Certificados de Profesionalidade.
8º.- Incorporar cantos requisitos faciliten o recoñecemento e mellora profesional
desta formación no tempo libre.
PROPOSTAS DE MELLORA
A última modificación da proposta do decreto que regulará a formación no
tempo libre e a función das escolas, entre outras, foi publicado en agosto de 2018. Aí
recóllense xa todos as propostas consensuadas e que a DXXPV estima necesarias para
mellorar o papel das escolas na formación de profesionais das actividades educativas no
tempo libre.
Do mesmo xeito que o acontecido noutras comunidades autónomas, a
incorporación aos currículos formativos do disposto para os certificados de
profesionalidade posibilitará que os monitores e directores de tempo libre teñan un
recoñecemento social como profesionais da educación no tempo libre, ao poder
homologarse tal formación de acordo coa lexislación en materia das cualificacións
profesionais.
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Esencialmente, a proposta recolle a vontade de mellorar, en termos cualitativos
todo o sistema de formación para a educación non formal. A incorporación da
formación de formadores das escolas é un avance significativo que poderá redundar na
calidade docente. Incorporar un curso de especialización centrado na capacitación para
realizar actividades inclusivas de tempo libre educativo dá resposta a unha demanda do
sector e representa un compromiso coa formación permanente dos profesionais, abrindo
a posibilidade de novas formacións recoñecidas oficialmente.
A investigación realizada, volcada no correspondente informe, sustenta en gran
medida as propostas e reformulacións desta última versión do texto legal. Pero tamén
fundamenta a realización de propostas que permitiran mellorar o decreto, e reforzar o
importante papel que ten por lei a Escola Galega de Xuventude.
Non todas as propostas están na revisión do texto do decreto. Moitas precisan
dunha flexibilidade que non casa coa rixidez dunha norma legal.
As que incorporamos son aquelas que temos por máis positivas no ámbito da
formación de monitores e directores de tempo libre e tamén nas escolas que os forman.
Serían as que seguen:
1. O papel da Escola Galega de
Xuventude

4. A dixitalización da xestión.

2. O Catálogo Oficial de Formación.

5. O Banco de Boas Prácticas.

3. O Rexistro de formadores

6. O fomento da investigación e a
innovación.

1. O papel da Escola Galega de Xuventude
Incorporamos ao decreto o que se di na propia lei de xuventude. É sabido que
unha vez se aprobe a norma, esta será representada a modo de vademecum para o
funcionamento das escolas.
O papel que lle reserva a lei á Escola Galega de Xuventude (EGX), e que xa
estaba nos decretos anteriores, é o de dinamizar a formación da mocidade no eido da
educación non formal, especialmente no ocio e o tempo libre educativo.
Coidamos que a EGX enténdese como a garantía de que o desenvolvemento do
decreto será exitoso. É por iso que, como instrumento do Instituto Galego de
Xuventude, ten que orientar o seu funcionamento máis aló da xestión administrativa.
Debe potenciar o seu perfil pedagóxico e servir de alicerce para a mellora continua da
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labor formativa das escolas de tempo libre. Estas agardan que sexa así, se atendemos ao
manifestado nas entrevistas e foi posto de relevo en diversos encontros.
O momento actual é o idóneo para principiar coa tarefa. As ETL necesitan do
seu apoio e asesoramento para que a remodelación dos seus programas de formación se
realice coas debidas garantías pedagóxicas.
A EGX deberá programar accións formativas específicas se queremos que as
ETL abranguen as dimensións que os novos programas de formación implican no
sector. Pero ademais terá que facilitar un asesoramento permanente aos distintos
equipos de formación a fin de realizar esta transición axeitadamente. Nos artigos 18 e
19 da nosa proposta, incorporamos esta posibilidade.
Asemade, a EGX implementará novas medidas como o Catálogo Oficial de
Formación ou o Rexistro de Formadores, pero promovendo de forma inmediata a
realización dos cursos para formadores de Escolas de Tempo Libre. Estas tres
estratexias permitirán colocar ás ETL galegas na vangarda do devandito nivel
formativo.
2. O Catálogo Oficial de Formación
No percorrido do estudo temos detectado a preocupación das Escolas de Tempo
Libre pola formación permanente dos profesionais e de cantos traballan neste sector. A
realización de cursos monográficos supón un valor que a DXXPV debe salvagardar. Tal
diversidade de cursos define moi ben a capacidade das ETL para adaptarse ás demandas
de novas formas de educar no tempo libre. A única debilidade é que se trata de accións
formativas que non teñen máis recoñecemento que o que unha escola pode dar e que
non valida ningunha autoridade administrativa.
Necesitamos, pois, un instrumento que aporte recoñecemento oficial e validez
pedagóxica, que permita innovar nos cursos, que iguale a formación para todas as ETL,
e, sobre todo, que facilite as adaptación curriculares en función dos cambios sociais.
Tamén podería ter un valor selectivo, pois non todos os cursos que fan as escolas poden
ser clasificados como formación para o tempo libre educativo.
O Catálogo Oficial de Formación permitiría recoller, despois dun proceso que
describimos no artigo 17, as demandas das Escolas ou doutros axentes formativos no
ámbito da educación non formal. Esta ferramenta precisaría, antes da súa consolidación
definitiva, irse corrixindo a medida que se pon en funcionamento. A súa xestión
corresponderíalle á EGX.
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3. O Rexistro de Formadores
Este instrumento, ao que se alude no artigo 15 da nosa revisión, ten a utilidade
de poder velar pola calidade dos formadores que deben acreditar as súas capacidades
para realizar funcións docentes.
Serve tamén para poder relacionarse directamente desde a DXXPV cos
profesionais que, no seu nome, forman a miles de monitores e directores de tempo libre.
Trátase dun instrumento que evitaría un tipo de endogamia perniciosa que temos
observado, xa que se un alumno dun curso é moi bo en determinada actividade
(principalmente da área da animación e a expresión) é invitado a formar parte do equipo
de formadores. O persoal das ETL regúlase no artigo 15 onde se establecen tamén as
titulacións e acreditacións que os acreditan automaticamente. Coidamos igualmente, que
para formar monitores e directores se debería contar coa titulación de segundo nivel, a
de director de tempo libre e formación especializada. Este criterio é o mesmo que
seguen os certificados de profesionalidade dos docentes que imparten esa formación.
4. A dixitalización da xestión
A DXXPV necesita dar pulo a un cambio na xestión das escolas. Ademais de
ofrecer a posibilidade da administración electrónica para os trámites que se establezan,
cómpre promover unha modernización da xestión, especialmente das que non dependen
de entidades con ánimo de lucro.
Temos constatado como a maioría das escolas entrevistadas non se sentían
apoiadas na xestión do seu alumnado coa DXXPV, e que nalgún caso, dependendo da
provincia ou do funcionario/a, os procedementos non semellaban estar claros.
Na xestión, a claridade dos procedementos é un tema clave, que as escolas están
obrigadas a cumprir con eficacia, máxime nunha era de dixitalización. Tamén
consideramos de interese a posibilidade de contar cunha plataforma de xestión dos
expedientes do alumnado, que podería depender da EGX. Non se pode esquecer que a
Xunta de Galicia conta cunha dilatada experiencia co programa XADE na Consellería
de Educación.
5. O Banco de Boas Prácticas
As ETL deseñan e realizan accións formativas que poden ser susceptibles de
exemplificar boas prácticas para as demais na Rede Galega de Escolas de Tempo Libre.
Esta proposta relaciónase co carácter pedagóxico que debera impregnar a vida da EGX.
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Unha boa práctica, se se nos permite, é a posta en marcha polas ETL de Navarra
dun traballo conxunto para crear un manual de referencia para cada curso. Ademais de
recoller a experiencia docente, permite promover as relacións entre o persoal de todas
elas, contribuíndo así a xerar unha dinámica de traballo en rede.
6. O fomento da investigación e a innovación
A educación non formal constitúe un eido de traballo pedagóxico que conta en
Galicia con titulacións universitarias profesionalizadoras do sector, e que precisa dun
impulso para que este coñecemento se transfira ao sector do Ocio e o Tempo Libre
educativo, especialmente ao da formación no Tempo Libre.
Pode que unha aposta sinxela sería promover entre os mozos e mozas que
rematan os seus estudios de Grao ou de Máster, a realización dos seus traballos finais de
arredor de temáticas que a EGX teña como estratéxicas para o seu cometido. A idea de
deseñar e organizar un premio específico seguiría o exemplo doutras accións que a
DXXPV xa realiza.
Revisión comparativa da proposta do decreto
Realizamos esta proposta a resultas do estudado e tendo en conta o coñecemento
das estratexias pedagóxicas que mellor poden facilitar os cambios previstos.
Presentamos unha comparativa artigo a artigo onde, atendendo aos criterios da revisión,
propoñemos, modificamos ou suprimimos aquelas partes que ao noso xuízo non
cumprirían coas finalidades formativas agardadas.
Comentarios á revisión
Cómpre deixar claros os argumentos que motivan a nosa revisión e modificación
da proposta última do decreto. Organizamos as reflexións dun xeito pormenorizado,
pero advertindo de que a revisión pedagóxica ten un carácter global, de conxunto. O que
explica que moitas reflexións sexan as mesmas para varias propostas.
Con carácter xeral, e desde o preámbulo do decreto substituímos “a formación
de persoas educadoras no tempo libre...” por “a formación de profesionais das
actividades educativas no tempo libre”. Poderiamos contar cunha alternativa como “a
formación de educadoras e educadores no tempo libre”. Esta modificación altera a
literalidade do texto da lei de xuventude, máis non o seu significado.
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b) Proxecto educativo e sistema educativo da escola, con especificación
2. Cada escola de tempo libre estará composta por un equipo de formación, composto por un número de
das modalidades de ensinanzas que se vaian impartir. Organigrama da formadores e formadoras suficiente para garantir a realización do seu proxecto educativo e programa de
escola e do seu profesorado, departamentos e áreas nas cales se estrutura formación.
e órganos de xestión. Sistema de avaliación e seguimento do alumnado.
3.Comunicación do inicio da actividade.
c) Descrición detallada dos medios materiais e educativos de que disporá.
1. Toda persoa, física ou xurídica, que queira iniciar a prestación de servizos de formación como escola
Información sobre a ubicación da escola e características das de tempo libre, deberá presentar perante o órgano directivo competente en materia de xuventude unha
instalacións onde se impartirán as sesións.
declaración responsable previa ao inicio da actividade, segundo o establecido no artigo 2 deste decreto.
2. A persoa declarante deberá estar en posesión da seguinte documentación:
d) Acreditación suficiente de que o director ou directora, coordinador/a e o a) Acreditación da identidade da persoa promotora, no caso de persoas físicas. No caso de persoas xurídicas,
profesorado posúen as titulacións esixidas neste decreto.
documentación acreditativa sobre a súa constitución, representación e normas reguladoras.
b) Proxecto educativo, programas de formación, detallando os niveis de formación que impartirá e o modelo
e) Regulamento de réxime interno da escola, aprobado pola persoa titular
de avaliación que desenvolverá. Xuntará tamén un organigrama co equipo de formadores/as necesario.
de acordo coas súas normas reguladoras, que conterá, como mínimo, os c) Descrición detallada dos recursos formativos, materiais e equipamentos necesarios dos que disporá.
seguintes datos:
Información sobre o ámbito de actuación da escola, a súa sede, e o criterio das instalacións onde
desenvolverá o seu programa formativo.
• Denominación da escola de educación no tempo libre, que non poderá d) Acreditación suficiente de que o director ou directora, coordinadores ou coordinadoras docentes e o equipo
de formación posúen as titulacións esixidas neste decreto.
coincidir nin ser similar con outras xa inscritas na sección de escolas de
educación no tempo libre do Rexistro de Entidades Xuvenís de Galicia. e) Regulamento de réxime interno da escola, aprobado pola persoa titular de acordo coas súas normas
reguladoras, que conterá, como mínimo, os seguintes datos:
• Fins e actividades.

CAPÍTULO I. ESCOLAS DE TEMPO LIBRE
CAPÍTULO I. ESCOLAS DE EDUCACIÓN NO TEMPO LIBRE
Artigo 13. Das escolas de tempo libre.
1. As escolas de tempo libre constitúen centros de formación, perfeccionamento e especialización nas
Artigo 13. Comunicación do inicio da actividade
1. Toda persoa, física ou xurídica, que queira iniciar a prestación de servizos actividades e técnicas orientadas á promoción e axeitada utilización do ocio e do tempo libre educativo.
de formación como escola de educación no tempo libre, deberá presentar perante
o órgano directivo competente en materia de xuventude unha declaración
A súa finalidade é a de formar a profesionais do tempo libre capaces de desenvolver actividades educativas
responsable previa ao inicio da actividade, segundo o establecido no artigo 2 en distintos contextos e con todo tipo de destinatarios, especialmente para a infancia e a xuventude.
deste regulamento.
Cada escola de tempo libre orientará a súa formación en función do seu proxecto educativo, que deberá
2. A persoa declarante deberá estar en posesión da seguinte documentación:
actualizar periodicamente e será público. O proxecto educativo define a identidade da escola de tempo libre, o
contexto no que se desenvolve, as finalidades e obxectivos xerais que persigue, os programas de formación
a) Acreditación da identidade da persoa promotora, no caso de persoas que desenvolve e unha proposta de organización interna engadindo os dereitos e deberes do alumnado que nela
físicas. No caso de persoas xurídicas, documentación acreditativa sobre se formen. Para a súa realización a Escola Galega de Xuventude elaborará un modelo orientativo e asesorará
a súa constitución, representación e normas reguladoras.
na súa actualización no marco da educación non formal.

TÍTULO II . DA FORMACIÓN DAS PERSOAS EDUCADORAS NO
TEMPO LIBRE INFANTIL E XUVENIL
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Domicilio.
Órganos de dirección e xestión administrativa.
Normas de funcionamento.
Ámbito territorial en que desenvolverá as súas actividades.
Entidade ou persoa titular da escola de educación no tempo libre.
Mecanismos de disolución da escola de educación no tempo libre, que
en todo caso deben contemplar o compromiso de concluír os procesos
formativos iniciados ou trasladar os mesmos a outras escolas, previa
aceptación destas, salvo renuncia expresa del alumno.
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Modificamos o texto do Título II. Poñemos o foco no que de verdade se regula que é a formación que realizan as ETL. Substituímos: “Titulo II: Da formación de educadores e educadoras no
tempo libre infantil e xuvenil”. Por “Titulo II: Da formación nas escolas de tempo libre”.
Suprimimos no encabezado do Capitulo I o concepto de “educación” e deixamos o texto como “Escolas de Tempo Libre” que é o concepto que máis as identifica, o de maior aceptación
social. Poderíase engadir si se estimase o de “formación” que é a actividade educativa que realizan as ETL. Quedaría: “Escolas de Formación para o Tempo Libre”.
Introducimos no artigo 13, a definición que a lei da para as ETL e reforzamos a necesidade de que conten cun proxecto educativo de escola e defina o seu modelo de avaliación do alumnado.

COMENTARIO

Denominación da escola de tempo libre, que non poderá coincidir nin ser similar con outras xa
inscritas na sección de escolas de tempo libre do Rexistro de Entidades Xuvenís de Galicia.
 Fins e actividades.
 Domicilio.
 Órganos de dirección e xestión administrativa.
 Normas de funcionamento.
 Ámbito territorial en que desenvolverá as súas actividades.
 Entidade ou persoa titular da escola de tempo libre.
 Mecanismos de disolución da escola de tempo libre, que en todo caso deben contemplar o
compromiso de concluír os procesos formativos iniciados ou trasladar os mesmos a outras escolas,
f) Declaración de que vai cumprir coa normativa en materia de protección de
previa aceptación destas, salvo renuncia expresa do alumno, e coa autorización da Escola Galega de
datos.
Xuventude.
g) Acreditación de ter contratada e en permanente vixencia un seguro de
f) Declaración de que vai cumprir coa normativa en materia laboral e de protección de datos.
responsabilidade civil e accidentes, de conformidade co previsto no artigo 23
g) Acreditación de ter contratada e en permanente vixencia un seguro de responsabilidade civil e
deste regulamento.
accidentes, de conformidade co previsto no artigo 26 deste regulamento.
3. Realizada a declaración responsable, as escolas pasarán a integrar a Rede de Escolas de Tempo Libre de
Galicia, mediante a inscrición no rexistro establecido na Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia e
na súa normativa de desenvolvemento.

•
•
•
•
•
•
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No título do artigo substituímos “educativos” por “formativos”, por ser este un termo máis oportuno, neste caso.
No apartado 2, sobre o espazo mínimo necesario, pode ser que non se responda ao estándar dos Certificados de profesionalidade (40m2: 15 alumnos e 60 m2: 25 alumnos). De calquera xeito,
como cifra de mínimos parécenos axustada.
No apartado 3 destacamos que non só se pode realizar a actividade formativa en función dos contidos, senón que tamén pode relacionarse coa metodoloxía xeral do curso ou da combinación
de ambas.
Modificamos o apartado 4, axustándoo ao que expresan os certificados de profesionalidade e o que se aportou nos distintos debates sobre que se debería esixir que se cumpra coas normas
municipais para as instalacións de formación.
Resaltamos no apartado 5 o equipamento que debera estar garantido “durante” a realización dos cursos, así como o detalle de que deberán contar con eles nos módulos e sesións que se
realicen. Este tema, o do material e recursos foi destacado na fase de investigación como un aspecto a mellorar.

COMENTARIO

5. Como equipamento necesario para impartir os cursos, a escola de educación no
5. Como equipamento necesario para impartir os cursos, a escola de tempo libre deberá contar
tempo libre deberá contar como mínimo cos seguintes:
durante a súa realización como mínimo cos seguintes:
a) Os materiais e recursos didácticos específicos suficientes para cada área formativa.
a) Os materiais e recursos didácticos específicos suficientes para cada módulo e/ou sesión
b) Un botiquín.
formativa.
b) Un botiquín

3. Os contidos dos cursos poderán desenvolverse en espazos diferentes da aula sinalada
3. Os contidos dos cursos poderán desenvolverse en espazos diferentes da aula sinalada no punto
no punto anterior, en función da natureza e do tipo do contido e da metodoloxía anterior, en función da natureza e do tipo do contido e/ou da metodoloxía empregada.
empregada.
4. As instalacións e equipamentos deberán cumprir coas normativas municipais correspondentes,
4. Todos os espazos enumerados nos apartados anteriores deste artigo deberán contar coas condicións hixiénico sanitarias obrigatorias e responderán a medidas de accesibilidade universal
coas adecuadas condicións de salubridade, seguridade e accesibilidade.
e seguridade dos participantes.

2. Os cursos deberanse impartir nunha aula de, como mínimo, 25 m2 útiles, e, en todo
2. Os cursos deberanse impartir nunha aula de, como mínimo, 25 m2 útiles, e en todo caso, deberá
caso, debera respectarse a ratio mínima de 2m2 por alumno/a. Esta aula poderá estar:
respectarse a ratio mínima de 2m2 por alumno/a. Esta aula poderá estar:
a) No local permanente da escola
a) No local permanente da escola.
b) No local dalgunha entidade, pública ou privada, que poda ser utilizado pola escola
b) No local dalgunha entidade, pública ou privada, que poda ser utilizado pola escola para fins
para fins de formación de educación no tempo libre, en virtude de convenio de
de formación de educación no tempo libre, en virtude de convenio de colaboración, contrato ou
colaboración, contrato ou outra autorización legal de uso.
outra autorización legal de uso.

1. Todas as escolas de educación no tempo libre deberán contar cun local permanente,
1. Todas as escolas de tempo libre deberán contar cun local permanente, en propiedade, aluguer
en propiedade, aluguer ou cesión, que, como mínimo, disporá dos seguintes espazos ou cesión, que, como mínimo, disporá dos seguintes espazos diferenciados: unha sede fixa e
diferenciados: unha sede fixa e permanente de atención ao público e arquivo.
permanente de atención ao público e arquivo.
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2. Así mesmo, en cada escola existirá un profesor ou profesora coordinador
2. A escola de tempo libre estará formada por un equipo de formadores suficiente que garanta a calidade do
ou coordinadora por cada curso que se imparta, que coordinará a acción docente proxecto educativo e a realización dos programas de formación.
dos profesores. Os profesores ou profesoras coordinadores ou coordinadoras
En cada equipo de formación existirá un formador ou formadora que coordinará a acción docente dos
deberán ter a mesma consideración de profesional de educación no tempo libre formadores de cada curso que se imparta. Os coordinadores/as docentes terán a mesma consideración de
que o director ou directora.
profesionais que o director/a da escola, ademais de contar coa titulación acreditada de formación de formadores,
ou calquera outra titulación propia das Ciencias da Educación (Pedagoxía, Educación Social e/ou Maxisterio).
3. O director/a da escola poderá exercer a función de coordinador/a dun
curso.
3. O director/a da escola poderá exercer a función de coordinador/a dun curso, se cumpre as condicións
específicas para elo.
4. Cada escola deberá dispor dun claustro mínimo que sustente a calidade
do proxecto educativo.
4. Exixiranse un mínimo de formadores/as igual ou superior ao número de módulos de cada curso a realizar.
Os formadores/as da escola estarán en posesión do título de formador de formadores e en posesión do título
5. Exixiranse como mínimo tantos docentes como unidades de competencia de director/a de actividades de educación no tempo libre.
teña o curso a impartir, os cales estarán en posesión do título de director/a de
Excepcionalmente, poderán participar na docencia dos módulos dos cursos de monitor/a e directora de tempo
actividades de educación no tempo libre ou de monitor/a de actividades de libre formadores sen a titulación necesaria sempre e cando se acrediten como especialistas dos contidos
educación no tempo libre con titulación de FP ou superior.
específicos que van a impartir.
5. Quedan acreditados como formadores de escolas de tempo libre as persoas que:
6. Todos os/as docentes deberán contar cunha experiencia mínima
a) posúan as titulacións universitarias oficiais de grao en Pedagoxía, Psicopedagoxía, mestre en calquera
acreditada de 2 anos en tarefas propias da actividade que vaian a impartir.
das súas especialidades, educación social, ou calquera outra do ámbito das ciencias da educación.
b) posúan unha titulación universitaria oficial distinta das indicadas no apartado anterior e ademais estean
7. En cada escola haberá un secretario, que realizará as labores
en posesión do Certificado de Aptitude Pedagóxica ou equivalente, ou conten cos títulos profesionais de
administrativas.
Especialización Didáctica e o Certificado de Cualificación Pedagóxica. Así mesmo estarán exentos quen
acredite estar en posesión do Máster universitario habilítante para o exercicio das Profesións reguladas de
(En caso de establecer o curso de “formación de formadores” deberá
Profesor da ESO e Bacharelato, Formación Profesional e Escolas Oficiais de Idiomas.
engadirse como requisito para todo o persoal da escola: director,
c) acrediten unha experiencia docente contrastada de polo menos 600 horas nos últimos sete anos en
coordinadores e profesorado do claustro).
formación profesional para o emprego ou do sistema educativo, ou en formación no tempo libre en Escolas
de Tempo Libre.

1. Á fronte de cada escola existirá un director ou directora, que terá a
1. Á fronte de cada escola existirá un director ou directora, que terá a consideración de profesional da
consideración de profesional de educación no tempo libre na modalidade de educación no tempo libre na modalidade de coordinador/a. Ademais, deberá posuír unha titulación universitaria
coordinador/a. Ademais, deberá posuir unha titulación universitaria de grao ou equivalente (diplomatura ou licenciatura) preferiblemente en Ciencias da Educación.
(diplomatura, licenciatura ou grao). As funcións do director ou directora da
As funcións do director ou directora da escola de tempo libre serán as de dirección e representación, así
escola de educación no tempo libre serán as de representación, así como a de como a de asinar e validar a documentación que xere a escola.
asinar e validar a documentación que xere a escola.
En cada escola haberá un secretario ou secretaria para a realización de tarefas administrativas.

Artigo 15. Persoal das escolas de educación no tempo libre.

PROPOSTA DE DECRETO. VERSIÓN AGOSTO 2018

PROPOSTA PEDAGÓXICA PARA AS ESCOLAS DE TEMPO LIBRE DE GALICIA

109

Este artigo enlaza co artigo 28 deste título sobre os profesionais das actividades educativas no tempo libre. Ao noso criterio e tras máis de 25 anos dos estudios universitarios de educación
social, e os cambios producidos en todo o sistema educativo e laboral, creemos que si estamos falando de centros de formación, especializados en tempo libre, e sendo a educación non formal e a
pedagoxía no ocio e tempo libre, obxecto de capacitación profesional nos estudios de grao de Educación Social, débese comezar a esixir que os responsables das escolas e os seus formadores
teñan formación pedagóxica, alomenos nalgunha das Ciencias da Educación. Sabemos que este é un cambio importante, pero dificilmente aumentaremos as cotas de calidade formativa si quen é
responsable da súa execución non está formado debidamente e especializado na tarefa que desenvolven as escolas no ámbito xeral da educación non formal e da formación de educadores en
particular.
Para a función de director ou directora, non se tería máis que unha recomendación sobre a formación pedagóxica do seu titular, máis no da coordinación docente debera ser obrigatoria,
especialmente si se pretende homologar cos certificados de profesionalidade, que son bastante explícitos a este respecto. Somos conscientes de que tal cambio pode resultar un tanto complexo se
non se explica adecuadamente, pero non podemos esquecer que estamos formando profesionais da educación non formal nos niveis máis baixos de cualificación (2 e 3).
Reordenamos en función da responsabilidade este artigo, indo do director/a ata os formadores/as realizando as especificacións precisas.
Foron moitos os debates onde se tratou o tema de si a calidade estaba relacionada directamente co número de formadores/as en cada curso. Falouse de números mínimos, de máximos, de
porcentaxes. Dende logo, a calidade da formación é un tema complexo, que debera ser tratado desde a Escola Galega de Xuventude con maior profundidade. En calquera caso, analizado os
debates e atendendo aos datos da investigación, propoñemos un cambio no punto 5 da proposta. Adaptámola aos criterios do que se pretende homologar, e especificamos unha ratio de 1
formador por módulo como mínimo. Tamén recollemos a realidade das escolas, que poden incorporar a “especialistas” de xeito puntual. A única condición é que sexan expertos nos contidos a
impartir.
Detectamos na investigación un proceder nos recrutamentos de formadores, a través do alumnado dos propios cursos, de tal modo que si no curso respondían a unha opinión positiva dos
formadores poderían dar “clase” en cursos seguintes.
Reflectimos as condicións de titulación que acreditan directamente como formadores a quen as posúa, tamén na liña dos certificados de profesionalidade. O que aumentará as posibilidades da
homologación coas autoridades laborais.
Engadimos unha ferramenta que require dunha análise administrativa, pero que será de utilidade para un mellor control de quen dá a formación, xa que a DXXPV debe conceder un título. O
Rexistro de formadores/as deberá ser unha responsabilidade máis da Escola Galega de Xuventude, que facilitaría, entre outras, a mobilidade de formadores entre escolas, o contacto directo e o
control de calidade formativa. O seu funcionamento pode regulamentarse a través dunha orde da DXXPV habilitando á propia EGX para o seu desenvolvemento.
É necesario que as escolas teñan un prazo límite para adaptarse a estes requirimentos, que no caso dos formadores non debería exceder os 2 anos.

COMENTARIO

8. As Escolas de Tempo Libre terán un prazo de 2 anos, desde a publicación do presente decreto, para
acreditar os seus equipos de formación no rexistro de formadores/as.

7. A Escola Galega de Xuventude, disporá dun rexistro de formadores/as que actualizará anualmente. O seu
funcionamento regularase administrativamente.

6. Todos os formadores/as deberán contar cunha experiencia mínima acreditada de 2 anos en tarefas propias
da docencia que vaian a impartir.

ANEXO V

Artigo 16. Obrigas das escolas de tempo libre.
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a) Memoria detallada das actividades do ano anterior. A Escola Galega de Xuventude ofrecerá un modelo
dixital normalizado deste documento.
b) Programa de actividades do ano en curso. A Escola Galega de Xuventude ofrecerá un modelo dixital
normalizado deste documento.
c) Relación de formadores e formadoras que compoñan os equipos de formación e as súas respectivas
titulacións. Se xa se aportara anteriormente a dita relación, só se requirirá a documentación acreditativa dos
cambios na relación de docentes e as novas incorporacións. Cada formador/a estará asignado aos módulos
e/ou sesións que vaia a impartir nese programa de formación. A Escola Galega de Xuventude ofrecerá un
modelo dixital normalizado deste documento.
d) A póliza ou pólizas en vigor e o recibo do pagamento do seguro de responsabilidade civil e de
accidentes da escola.
e) Calquera modificación dos datos que figuren na sección de escolas de tempo libre do Rexistro de
Entidades Xuvenís de Galicia.
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2. As escolas de tempo libre comunicarán ao órgano directivo competente en materia de xuventude, con polo
2. As escolas de educación no tempo libre comunicarán ao órgano directivo menos vinte días de antelación, o lugar e data dos cursos que se vaian impartir. Esta información será publicada
competente en materia de xuventude, con polo menos quince días de polo órgano directivo competente en materia de xuventude na súa páxina web.
antelación, o lugar e data dos cursos que se vaian impartir. Esta información
será publicada polo órgano directivo competente en materia de xuventude na
3. As escolas de tempo libre deberán amosar no seu local e nun lugar visible ao público o número de rexistro
súa páxina web.
na sección de escolas de tempo libre do Rexistro de Entidades Xuvenís de Galicia, así como en todas as súas
comunicacións e difusións públicas. A Escola Galega de Xuventude elaborará un manual de comunicación para
3. As escolas de educación no tempo libre deberán mostrar no seu local e uso das escolas.
nun lugar visible ao público o número de rexistro na sección de escolas de
educación no tempo libre do Rexistro de Entidades Xuvenís de Galicia, así
4. No suposto do peche dunha escola, e previa autorización e supervisión da Escola Galega de Xuventude,
como en todas as súas publicacións e instrumentos de visibilidade.
esta terá que traspasar a outra escola de tempo libre, mediante acordo por escrito, os expedientes en trámite así
como a información sobre as titulacións que emitiu a data de peche. No suposto de que unha alumna/o solicite o
4. No suposto do peche dunha escola, esta terá que traspasar a outra escola cambio de escola, esta terá que ceder unha copia do seu expediente. A Escola Galega de Xuventude ofrecerá un
de educación no tempo libre, mediante acordo por escrito, os expedientes en modelo dixital normalizado deste documento.
trámite así como a información sobre as titulacións que emitiu a data de peche.
No suposto de que unha alumna/o solicite o cambio de escola, esta terá que
5. As escolas de tempo libre non poderán estar máis de 3 anos sen actividade docente efectiva. No caso de
ceder unha copia do seu expediente. O organo directivo competente en materia non impartir polo menos un curso completo do primeiro ou do segundo nivel, será motivo para a apertura dun
de xuventude ofrecerá un modelo dixital normalizado deste documento.
expediente de baixa do rexistro de escolas de tempo libre.

a) Memoria detallada das actividades do ano anterior. O órgano directivo
competente en materia de xuventude ofrecerá un modelo dixital normalizado
deste documento.
b) Programa de actividades do ano en curso. O órgano directivo competente
en materia de xuventude ofrecerá un modelo dixital normalizado deste
documento.
c) Relación de profesores e profesoras que compoñan o claustro da escola e
as súas respectivas titulacións. Se xa se aportara anteriormente a dita relación,
só se requirirá a documentación acreditativa dos cambios na relación de
docentes e as novas incorporacións.
d) A póliza ou pólizas en vigor e o recibo do pagamento do seguro de
responsabilidade civil e de accidentes da escola.
e) Calquera modificación dos datos que figuren na sección de escolas de
educación no tempo libre do Rexistro de Entidades Xuvenís de Galicia .

1. As escolas de educación no tempo libre remitirán ao órgano competente
1. As escolas de tempo libre remitirán ao órgano competente en materia de xuventude, no mes de xaneiro de
en materia de xuventude, no mes de xaneiro de cada ano:
cada ano:
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Este artigo reforza a misión que debe realizar a Escola Galega de Xuventude en canto ao control das escolas. En todo este título dedicado á formación derívase ao órgano competente a
elaboración de modelos de documentación que teñen a súa base nos requirimentos organizativo-pedagóxicos propios das ETL.
Propoñemos unha asignación, que se realiza de facto, dos docentes aos módulos e/ou sesións que imparten (1.c.).
Engadimos unha referencia a un Manual de Comunicación específico da formación oficial que ofertan as ETL. A súa confección corresponderíalle á EGX.
No punto 16.4 é imprescindible que a EGX garanta a transmisión de expedientes dunha ETL que pecha a outra que asuma os cursos previstos. Se se crease un “expediente dixital” de cada
alumno/a das ETL esta transmisión sería moito máis áxil. O caso do programa XADE na Consellería de Educación é un exemplo válido, aínda que as universidades e outras entidades de
formación teñen desenvoltas solucións para xestionar expedientes académicos.

COMENTARIO

6. As escolas de tempo libre deberán contratar un seguro de responsabilidade civil para cubrir os danos,
5. As escolas de educación no tempo libre non poderán estar máis de 3 anos persoais ou materiais, causados involuntariamente a terceiros, derivados do desenvolvemento da súa actividade.
sen actividade docente efectiva.
Ademais, a escola de tempo libre deberá contratar un seguro de accidentes que cubra os accidentes que
poidan sufrir os/as participantes durante a realización dos cursos que impartan.

ANEXO V

CAPÍTULO II. MODALIDADES DE FORMACIÓN.
Artigo 17. O Catálogo Oficial de Formación.
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A Escola Galega de Xuventude ofrecerá un modelo dixital normalizado deste documento.

1. As modalidades de ensino serán:
1. Establécese o Catálogo Oficial de Formación onde se incorporan os programas formativos que as escolas de tempo libre poden
a) Cursos de primeiro nivel:
impartir e que estarán suxeitos á expedición dun título oficial por parte da Xunta de Galicia, segundo o capitulo III deste título.
a. Monitor/a de actividades de educación no
tempo libre.
2. O Catalogo Oficial de Formación para as escolas de tempo libre de Galicia estará inicialmente composto polos seguintes
modalidades e títulos:
b) Cursos de segundo nivel:
Cursos de primeiro nivel:
a. Director/a de actividades de educación no
- Monitor/a de actividades educativas no tempo libre infantil e xuvenil.
tempo libre.
Cursos de segundo nivel:
b. Director/a de campos de traballo
- Director/a de actividades educativas no tempo libre infantil e xuvenil.
- Director/a de campos de traballo coa xuventude.
c) Cursos de especialización:
Cursos para formadores:
a. Formador ou formadora de formadores/a en
- Formador/a de escolas de tempo libre.
escolas de educación no tempo libre.
Cursos de especialización:
b. Especialista no traballo con persoas con
- Especialista en actividades educativas de tempo libre para persoas con necesidades educativas específicas.
necesidades educativas especiais.
A través de orde da consellería competente en
3. A incorporación de novos títulos será regulamentada pola Escola Galega de Xuventude atendendo aos seguintes criterios
materia de xuventude poderanse engadir outros cursos mínimos:
de especialización que se consideren de especial interese
a) A iniciativa da proposta.
no eido da educación non formal.
As propostas de novos cursos que poden integrar o Catálogo de Formación deberán contar alomenos cos seguintes
elementos:
d) Cursos de carácter monográfico, de duración
1.- Título do curso.
variable, que conducirán á expedición dun
2.- Obxectivos xerais e competencias nas que forma, xustificando a súa utilidade para os profesionais das actividades
certificado ou diploma de asistencia.
educativas de tempo libre.
3. Módulos que o compoñen.
4. Contidos formativos que se impartiran.
5. Metodoloxía docente.
6. Módulo de prácticas, se fora necesario.
7. Avaliación da formación.
8. Recursos formativos necesarios.
9. Perfil do equipo de formación.
10. Destinatarios do curso e nivel mínimo de titulación e/ou experiencia previa.

CAPÍTULO II. MODALIDADES DE ENSINO
Artigo 17. Modalidades de ensino

PROPOSTA DE DECRETO.
VERSIÓN AGOSTO 2018
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Modificamos no texto do capítulo II o concepto “ensino” polo de “formación”, en coherencia co exposto en comentarios anteriores.
Introducimos o instrumento do Catalogo Oficial de Formación como estratexia válida para facilitar o recoñecemento e validación da formación que dan as ETL e non se recolle na proposta
do Decreto. A xestión do catálogo corresponderíalle a EGX.
Para facilitar as homologacións previstas e outras que se puideran dar, e en aras da eficacia docente, creemos que para este tipo de formación, e así se comproba na práctica das ETL, os
cursos deberan organizarse en módulos (17.4). Tamén destacamos o máximo de xornada docente (10 horas) e se lle posibilita ás ETL a que se organicen en función do seu propio proxecto
educativo.
Modificamos a idade mínima para acceder á formación de educadores no tempo libre, que debe ser de 18 anos. Recoller a baixa incidencia casuística de empezar o curso con 17 anos non
resolve o mínimo de responsabilidade que se lle poda esixir ao alumnado que se forma.

COMENTARIO

8. A idade mínima para o acceso aos cursos de tempo libre será de 18 anos cumpridos e contar cun certificado negativo de delitos
sexuais.

7. As escolas de tempo libre poderán organizar a súa docencia de acordo ao establecido no seu proxecto educativo, baixo criterios
pedagóxicos que deberan definir nos seus programas de formación.

6. As xornadas de formación de cada curso non superarán as 10 horas de docencia diarias.

5. Con carácter xeral, o número máximo de participantes en cada curso de primeiro e segundo nivel será de 25 persoas. No resto de
modalidades o número máximo virá definido no Catálogo Oficial de Formación.

4. Con carácter xeral, os cursos organizaranse en módulos de formación, entendendo por tales a agrupación coherente de contidos
en torno a unha determinada competencia na que se pretende capacitar.

O Catálogo irán actualizándose a medida que se autoricen novos cursos ou modificación dos xa existentes pola EGX, autorizándose
ás escolas de tempo libre á súa realización nas condicións definidas para cada curso oficial.

A Escola Galega de Tempo Libre, aceptará ou rexeitará a incorporación das propostas no prazo máximo de un ano desde a súa
presentación.

Poderán propoñer incorporacións de novos cursos ao Catálogo:
- A propia Escola Galega de Xuventude, o Instituto de Xuventude de Galicia, ou calquera outro órgano da DXXPV.
- Calquera consellería da Xunta de Galicia que vexa nas escolas un instrumento facilitador dunha formación de calidade.
- Calquera escola de tempo libre integrada na Rede de Escolas de Tempo Libre de Galicia.
- Calquera das asociacións que agrupen aos profesionais de tempo libre de Galicia.
- Os colexios profesionais do ámbito da educación.

b) Informe preceptivo sobre a idoneidade pedagóxica, realizado pola Escola Galega de Xuventude.
c) A participación da Rede de Escolas Galegas de Tempo Libre de Galicia nun período de exposición pública.

ANEXO V

Organizar, dinamizar e avaliar actividades no tempo libre educativo
infantil e xuvenil.
Actuar en procesos grupais considerando o comportamiento e as
características evolutivas da infancia e a xuventude.
Empregar técnicas e recursos educativos de animación no tempo libre.
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a) Actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil (60 horas)
b) Procesos grupais e educativos no tempo libre infantil e xuvenil (30 horas)
c) Técnicas e recursos de animación en actividades de tempo libre (60 horas)

4. O curso de monitor ou monitora de actividades de educación no tempo libre
conterá os seguintes módulos formativos:

3. O curso de monitor ou monitora de actividades de educación no tempo libre
infantil e xuvenil adecuarase ao contido da cualificación profesional denominada
“Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil”
previstas no Real Decreto 1537/2011, de 31 de outubro, polo que se complementa
o Catálogo nacional de cualificacións profesionais, mediante o establecemento de
catro cualificacións profesionais, da familia profesional Servizos socioculturais e á
comunidade; e do certificado de profesionalidade “Dinamización de actividades de
tempo libre educativo infantil e xuvenil” establecido no Real Decreto 1697/2011,
de 18 de novembro, polo que se establecen cinco certificados de profesionalidade
da familia profesional Servizos socioculturais e á comunidade que se inclúen no
Repertorio nacional de certificados de profesionalidade.







2. A formación irá dirixida a que o futuro monitor adquira as seguintes
competencias:

1. A competencia xeral do monitor ou monitora de actividades de educación no
tempo libre será a de planificar, organizar, xestionar, dinamizar e avaliar
proxectos de tempo libre educativo, dirixidos á infancia e a xuventude no
marco da programación xeral dunha organización, aplicando as técnicas
específicas de animación grupal, incidindo explicitamente na educación en valores
e atendendo ás medidas básicas de seguridade e prevención.

Artigo 18. Curso de monitor ou monitora de actividades de educación no
tempo libre
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3. Este curso está integrado polos seguintes módulos formativos:
1. De carácter teórico-práctico:
Módulo 1.: Actividades de educación no tempo libre, infantil e xuvenil. (60 horas)
Módulo 2.: Procesos grupais e educativos no tempo libre infantil e xuvenil. (30 horas)
Módulo 3.: Técnicas e recursos de animación en actividades de tempo libre. (60 horas)
2. De carácter práctico:
Módulo 4.: Prácticas profesionais non laborais. (160 horas)
4. O curso de monitor ou monitora de actividades educativas no tempo libre, infantil e xuvenil
principalmente, adecuarase ao contido da cualificación profesional denominada “Dinamización de actividades
de tempo libre educativo infantil e xuvenil” previstas no Real Decreto 1537/2011, de 31 de outubro, polo que
se complementa o Catálogo nacional de cualificacións profesionais, mediante o establecemento de catro
cualificacións profesionais, da familia profesional Servizos socioculturais e á comunidade; e do certificado de
profesionalidade “Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil” establecido no
Real Decreto 1697/2011, de 18 de novembro, polo que se establecen cinco certificados de profesionalidade da
familia profesional Servizos socioculturais e á comunidade que se inclúen no Repertorio nacional de
certificados de profesionalidade.
As escolas de tempo libre disporán dun prazo de 1 ano, desde a entrada en vigor deste decreto para
actualizar e adaptar os seus programas de formación, feito que notificarán á Escola Galega de Xuventude a
efectos da expedición dos títulos correspondentes.
A Escola Galega de Xuventude habilitará un programa de formación e actualización que facilite esta
adaptación así como unha asesoría pedagóxica para as escolas xa constituídas, durante o tempo que estime
necesario.
5. O módulo de prácticas do alumnado do curso de monitor/a é responsabilidade da escola de tempo libre

Artigo 18. Curso de monitor ou monitora de actividades educativas no tempo libre
1. O curso de monitor ou monitora de actividades educativas no tempo libre ten a finalidade de formar
profesionais capaces de planificar, organizar, xestionar, dinamizar e avaliar proxectos de tempo libre
educativo, dirixidos á infancia e a xuventude, entre outros, no marco da programación xeral dunha
organización, aplicando as técnicas específicas de animación grupal, incidindo explicitamente na educación en
valores e atendendo ás medidas básicas de seguridade e prevención.
A duración deste curso será de 150 horas de formación modular teórico-práctica e dun mínimo de 160
horas de prácticas.
2. Ao rematar a formación recibida, o monitor ou monitora será capaz de:
 Organizar, dinamizar e avaliar actividades no tempo libre educativo infantil e xuvenil.
 Actuar en procesos grupais considerando o comportamento e as características evolutivas dos
destinatarios das actividades, especialmente da infancia e a xuventude.
 Empregar técnicas e recursos educativos de animación no tempo libre.

PROPOSTA TRAS A REVISIÓN PEDAGÓXICA
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d) Formación propia da escola, cos contidos que considere relevantes para a onde se forman. Responderá con carácter xeral ao seguinte esquema:
formación no tempo libre. (40 horas).
a) A escola de tempo libre ofertará, de entre o seu cadro de formadores, aos titores/as para cada
e) Prácticas profesionais non laborais de dinamización de actividades de tempo
curso. Os alumnos poderán escoller libremente ao seu titor/a de prácticas, establecendo cada escola un
libre educativo infantil e xuvenil (160 horas)
límite de alumnos por titor/a.
b) Os alumnos elaborarán un proxecto de execución das prácticas orientado polo seu titor/a. Este
5. O número de alumnos/as máximo por curso e aula será de 25.
proxecto responderá ao disposto no apartado 4 deste artigo.
c) As escolas deberán garantir unha oferta suficiente de entidades onde realizar este módulo. Os
6. As prácticas responderán a un proxecto elaborado polo participante no curso,
alumnos poderán propoñer á escola a entidade ou entidades onde queren realizar este módulo de
que será orientado na súa elaboración e desenvolvemento polo titor de prácticas da
prácticas, que deberán ser aprobadas polo equipo de formadores do curso.
escola onde realizou o curso designado a tal fin, que deberá formar parte do cadro
d) A realización das prácticas en entidades alleas á escola de tempo libre, estará regulada mediante
de profesores da escola. O proxecto conterá os elementos básicos de toda
un convenio de prácticas, que deberá asinarse coa antelación suficiente ao inicio das mesmas. As
intervención educativa e planificación no tempo libre. Durante o seu
entidades con alumnos en prácticas contarán cun responsable de prácticas que teña a condición de
desenvolvemento será necesaria a existencia dun responsable de prácticas
profesional de actividades educativas no tempo libre e experiencia acreditada como monitor de tempo
designado pola entidade receptora onde se vaia realizar, que teña a condición de
libre. A Escola Galega de Xuventude elaborará un modelo de convenio para o uso das escolas de tempo
profesional de actividades de educación no tempo libre e experiencia acreditada no
libre.
eido.
e) As prácticas deberán desenvolverse en entidades que realicen actividades educativas no tempo
libre, computándose ata 12 horas diarias no caso de actividades con pernocta, e ata 10 horas diarias no
7. Previamente ao inicio da fase práctica, ambas entidades, emisora e receptora,
resto de actividades.
asinarán un convenio segundo o modelo normalizado facilitado polo órgano
f) As prácticas avaliaranse conforme ao establecido no punto 4 deste artigo, e en calquera caso, a
directivo competente en materia de xuventude.
avaliación do módulo de prácticas terá en conta o informe da entidade onde se realizaron, o proxecto de
Ao finalizar a fase de prácticas, deberá existir unha avaliación dual, por parte
prácticas previo, e a memoria da súa realización. As escolas de tempo libre deberán adaptar os criterios
do alumno e por parte do/a titor/a da entidade receptora, mediante un documento
de avaliación aos seus programas formativos.
coas capacidades e criterios de avaliación correspondentes.
g) O módulo de prácticas deberá iniciarse unha vez se teñan superado os 3 módulos anteriores deste
O/A alumno/a deberá realizar unha memoria das pŕacticas realizadas.
curso. O equipo de formadores elaborará un informe avaliativo onde indicará se o alumno/a está
capacitado para a realización das prácticas. Este informe constará no expediente persoal de cada
8. As prácticas deberán desenvolverse en actividades de educación no tempo
alumno. A Escola Galega de Xuventude elaborará un modelo de informe orientativo.
libre non podendo computar máis de 12 horas ao día cando exista pernoita. No
h) Para a realización deste módulo o alumno/a contará cun máximo de 2 anos desde o seu inicio.
resto dos casos o cómputo máximo diario será de 10 horas ..
6. Para o acceso ao curso de monitor ou monitora de actividades de educación no tempo libre será
necesario estar en posesión do título de graduado en educación secundaria ou equivalente.
9. A fase de prácticas desenvolverase nun prazo máximo de 3 anos desde o
remate da fase teórico-práctica.

ANEXO V
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Planificar, organizar, xestionar e avaliar proxectos de tempo
libre educativo.
Xenerar equipos de personal monitor, dinamizándoos e
supervisándoos en proyectos educativos de tempo libre
infantil e xuvenil.

Este curso estará integrado polos seguintes módulos formativos:
1. De carácter teórico-práctico:
Módulo 1.: Planificación, organización, xestión e avaliación de proxectos educativos no tempo libre
(120 horas), distribuído nos seguintes módulos formativos:
Módulo 1.1.: Contextualización do tempo libre infantil e xuvenil no contorno social. (50 horas).
Módulo 1.2.: Programación, execución e difusión de proxectos educativos no tempo libre. (70
horas).
Módulo 2. Coordinación e dinamización do equipo de monitores/as de tempo libre (80 horas)
2. De carácter práctico:
Módulo 3.: Prácticas profesionais non laborais de dirección e coordinación de actividades de tempo
libre educativo infantil e xuvenil. (120 horas).

3.

2. Ao remate da formación recibida, o monitor ou monitora será capaz de:
- Planificar, organizar, xestionar e avaliar proxectos de tempo libre educativo.
- Xerar equipos de monitores, dinamizándoos e supervisándoos en proxectos educativos de tempo
libre infantil e xuvenil.
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2. O curso de director ou directora de actividades de educación no tempo
libre adecuarase ao contido da cualificación profesional denominada “Dirección e
coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil” recollida
no Real Decreto 567/2011, do 20 de abril, polo que se complementa o Catálogo
nacional de cualificacións profesionais, mediante o establecemento de catro
cualificacións profesionais da familia profesional Servizos socioculturais e á
comunidade; e do certificado de profesionalidade “Dirección e coordinación de
actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil” establecido no Real
4. O curso de director ou directora de actividades de educación no tempo libre adecuarase ao contido da
Decreto 1697/2011, de 18 de novembro, polo que se establecen cinco certificados
de profesionalidade da familia profesional Servizos socioculturais e á comunidade cualificación profesional denominada “Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo
infantil e xuvenil” recollida no Real Decreto 567/2011, do 20 de abril, polo que se complementa o Catálogo
que se inclúen no Repertorio nacional de certificados de profesionalidade.
nacional de cualificacións profesionais, mediante o establecemento de catro cualificacións profesionais da
3. O curso de director ou directora de actividades de educación no tempo libre familia profesional Servizos socioculturais e á comunidade; e do certificado de profesionalidade “Dirección e
coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil” establecido no Real Decreto
conterá os seguintes módulos formativos:
1697/2011, de 18 de novembro, polo que se establecen cinco certificados de profesionalidade da familia
a) Planificación, organización, xestión e avaliación dos proxectos profesional Servizos socioculturais e á comunidade que se inclúen no Repertorio nacional de certificados de
profesionalidade.
educativos de tempo libre infantil e xuvenil (120 horas)
 Contextualización do tempo libre infantil e xuvenil no entorno social (50





A formación irá dirixida a que o futuro director ou directora adquira as
seguintes competencias:

Artigo 19. Curso de director ou directora de actividades educativas de tempo libre
1. O curso de director ou directora de actividades de educación no tempo libre ten a finalidade de formar
profesionais capaces de planificar, organizar, xestionar, dinamizar e avaliar proxectos de tempo libre
1. A competencia xeral do director ou directora de actividades de educativo, dirixidos principalmente á infancia e a xuventude en todos os seus aspectos, representando
educación no tempo libre consistirá en planificar, organizar, xestionar, interna e externamente aos mesmos, asumindo a creación, control e dinamización do equipo de persoal
dinamizar e avaliar proxectos de tempo libre educativo, dirixidos á monitor.
infancia e a xuventude en todos os seus aspectos, representando interna
e externamente aos mesmos, asumindo a creación, control e dinamización
A duración deste curso será de 200 horas de formación modular teórico-práctica e dun mínimo de 120
do equipo de personal monitor.
horas de prácticas.

Artigo 19. Curso de director ou directora de actividades educativas de
tempo libre
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5. O módulo de prácticas do alumnado do curso de director ou directoras é responsabilidade da escola de
tempo libre onde se forman. Responderá con carácter xeral ao seguinte esquema:
a) A escola de tempo libre ofertará, de entre o seu cadro de formadores, aos titores/as para cada
curso. Os alumnos poderán escoller libremente ao seu titor/a de prácticas, establecendo cada escola un
límite de alumnos por titor/a.
b) Os alumnos elaborarán un proxecto de execución das prácticas orientado polo seu titor/a. Este
proxecto responderá ao disposto no apartado 4 deste artigo.
c) As escolas deberán garantir unha oferta suficiente de entidades onde realizar o módulo. Os
alumnos poderán propoñer á escola a entidade ou entidades onde queren realizar este módulo de
prácticas, que deberán ser aprobadas polo equipo de formadores do curso.
d) A realización das prácticas en entidades alleas á escola de tempo libre, estará regulada mediante un
convenio de prácticas, que deberá asinarse coa antelación suficiente ao inicio das mesmas. As entidades
con alumnos en prácticas contarán cun responsable de prácticas que teña a condición de profesional de
actividades educativas no tempo libre e experiencia acreditada como monitor de tempo libre. A Escola
Galega de Xuventude elaborará un modelo de convenio para o uso das escolas de tempo libre.
e) As prácticas deberán desenvolverse en entidades que realicen actividades educativas no tempo
libre, computándose ata 12 horas diarias no caso de actividades con pernocta, e ata 10 horas diarias no
resto de actividades.
f) As prácticas avaliaranse conforme ao establecido no punto 4 deste artigo, e en calquera caso, a
avaliación do módulo de prácticas terá en conta o informe da entidade onde se realizaron, o proxecto de
prácticas previo e, a memoria da súa realización. As escolas de tempo libre deberán adaptar os criterios
de avaliación aos seus programas formativos.
g) O módulo de prácticas deberá iniciarse unha vez se teñan superado os 3 módulos anteriores deste
curso. O equipo de formadores elaborará un informe avaliativo onde indicará se o alumno/a está
capacitado para a realización das prácticas. Este informe constará no expediente persoal de cada
alumno. A Escola Galega de Xuventude elaborará un modelo de informe orientativo.
h) Para a realización deste módulo o alumno/a contará cun máximo de 2 anos desde o seu inicio.

As escolas de tempo libre disporán dun prazo de 1 ano, desde a entrada en vigor deste decreto para
actualizar e adaptar os seus programas de formación, feito que notificarán á Escola Galega de Xuventude a
efectos da expedición dos títulos correspondentes.
A Escola Galega de Xuventude habilitará un programa de formación e actualización que facilite esta
adaptación así como unha asesoría pedagóxica para a escolas xa constituídas, durante o tempo que estime
necesario.
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6. Para o acceso ao curso de director ou directora de actividades de educación no tempo libre será
8. O módulo de prácticas deberá desenvolverse nun prazo máximo de 2 anos necesario reunir os seguintes requisitos:
desde o remate dos módulos teóricos.
- Ter a condición de profesional de actividades de educación no tempo libre na súa modalidade de
monitor/a e acreditar unha experiencia de traballo de polo menos 250 horas ou como integrante do
equipo de animación en colonias ou campamentos por un total de 24 días.

7. As prácticas deberán desenvolverse en actividades de educación no tempo
libre non podendo computar máis de 12 horas ao día cando exista pernoita. No
resto dos casos o cómputo máximo diario será de 10 horas .

6. Previamente ao inicio da fase práctica, ambas entidades, emisora e receptora,
asinarán un convenio segundo o modelo normalizado facilitado polo órgano
directivo competente en materia de xuventude.
Ao finalizar a fase de prácticas, deberá existir unha avaliación dual, por parte
do alumno e por parte do/a titor/a da entidade receptora, mediante un documento
coas capacidades e criterios de avaliación correspondentes.
O/A alumno/a deberá realizar unha memoria das pŕacticas realizadas.

5. As prácticas responderán a un proxecto de dirección dun equipo de
monitores nunha actividade xestionada polo/a director/a nas súas fases de
infraestrutura, organización, execución e avaliación, dirixida a uns destinatarios
concretos. Será elaborado polo participante e supervisado na súa elaboración e
desenvolvemento polo titor de prácticas da escola onde realizou o curso designado
a tal fin, e que deberá de formar parte do cadro de profesores da escola e ter a
condición de profesional de actividades educativas no tempo libre na súa
modalidade de coordinador/a. Deberá conter os elementos básicos de toda
intervención educativa e planificación no tempo libre. Así mesmo, durante o seu
desenvolvemento será necesaria a existencia dun técnico responsable de prácticas
designado pola entidade receptora onde se vaian realizar, que deberá posuír a
condición de profesional de actividades de de educación no tempo libre na súa
modalidade de coordinador/a e experiencia acreditada como coordinador/a.

4. O número de alumnos/as máximo por curso e aula será de 25.

horas).
Programación, execución e difusión de proxectos educativos no tempo
libre (70 horas).
b) Coordinación e dinamización do equipo de monitores/as de tempo libre
(80 horas)
c) Prácticas profesionais non laborais de dirección e coordinación de
actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil (120 horas)
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- Posuír o título de Bacharelato ou Formación Profesional de grado medio ou equivalentes.
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No caso destes dous artigos o que se regula é a formación de monitor e director de tempo libre pero cunha reforma integral dos seus contidos adaptándoos directamente aos certificados de
profesionalidade correspondentes. Reorganizamos os contidos do artigo e propoñemos eliminar nos puntos 4 as referencias ás cualificacións, xa que indican a efectos prácticos da formación o
mesmo que os certificados. Isto alixeira o texto.
Propoñemos un prazo de adaptación curricular das escolas. Isto hai que telo en conta en tanto en canto o cambio de contidos, aínda que a maior parte son coincidentes, necesita de adaptacións
nos materiais, nas formas de avaliar, etc. Propoñemos 1 ano máximo e que se comunique a EGX, quen deberá apoiar esta adaptación a través de formación específica e asesoramento continuo.
Reordenamos o proceso das prácticas, que pasan de ser unha “fase” a ser consideradas un módulo de formación. Tamén especificamos o papel dos titores/as da propia ETL. A súa función e
forma de actuar desenvolverase nos cursos de formadores.
Recollemos a idea de que tipo de entidades poden acoller alumnado en prácticas e engadimos que para a realización deste módulo deberá estar rematada a formación teórico-práctica.

COMENTARIO
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Fase de prácticas: realizarase unha vez rematada a fase anterior. Constará dun
mínimo de 12 días de actividade como director ou directora dun campo de
traballo en prácticas.

Esta fase realizarase seguindo unha metodoloxía participativa que combine
adecuadamente a teoría e maila práctica. Os contidos serán fixados no
programa mínimo aprobado que se recolle no anexo XXX deste decreto.

Fase teórico-práctica: terá unha duración de 50 horas lectivas, que non poderán
desenvolverse en menos de 5 días nin en xornadas de máis de 10 horas diarias,
ou 12 horas diarias cando exista pernoita.

3. O curso estará integrado polos seguintes módulos formativos:
1. De carácter teórico-práctico:
Módulo 1.: A planificación educativa do campo de traballo. (20 horas)
Módulo 2.: A xuventude que participa. (20 horas)
Módulo 3.: A xestión do campo de traballo. (20 horas)
2. De carácter práctico:
Módulo 4.: Prácticas de dirección de campos de traballo. (120 horas)

Artigo 20. Curso de director ou directora de campos de traballo
1. O curso de director ou directora de campos de traballo ten a finalidade de formar e especializar aos
directores e directoras de tempo libre no deseño, dirección, dinamización e avaliación de campos de
traballo.
Un campo de traballo é unha actividade educativa no tempo libre, dirixida especialmente á
xuventude, para fomentar a convivencia, a participación, a mobilidade, a tolerancia e a solidariedade
entre os seus participantes e a contorna, a través principalmente da realización de proxectos de
voluntariado en ámbitos diversos, como a recuperación do patrimonio cultural, a protección da natureza,
o desenvolvemento comunitario e o traballo sociocultural, entre outros.
A duración deste curso será de 60 horas de formación modular teórico-práctica e dun mínimo de 120
horas prácticas.
2. Ao final da formación recibida, o director ou directora será capaz de:
- Deseñar, dinamizar e avaliar o proxecto educativo de tempo libre que representa o campo
de traballo.
- Dirixir a un equipo de educadores que interveñen no campo de traballo.
- Comprender e dinamizar á xuventude participante nos campos de traballo.

PROPOSTA TRAS A REVISIÓN PEDAGÓXICA
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3. Previamente ao inicio da fase práctica, ambas entidades, emisora e receptora,
4. Os contidos mínimos aparecen recollidos no anexo XXX deste decreto. Este curso forma parte do
asinarán un convenio segundo o modelo normalizado facilitado polo órgano directivo Catálogo Oficial de Formación. As escolas de tempo libre poderán adaptar estes contidos.
competente en materia de xuventude.
5. O módulo de prácticas do alumnado do curso de director ou directoras de campos de traballo é
Ao finalizar a fase de prácticas, deberá existir unha avaliación dual, por parte do responsabilidade da escola de tempo libre onde se forman. Responderá con carácter xeral ao seguinte
alumno e por parte do/a titor/a da entidade receptora, mediante un documento coas esquema:
capacidades e criterios de avaliación correspondentes.
a) A escola de tempo libre ofertará, de entre o seu cadro de formadores, aos titores/as para
O/A alumno/a deberá realizar unha memoria das pŕacticas realizadas.
cada curso. Os alumnos poderán escoller libremente ao seu titor/a de prácticas, establecendo cada
escola un límite de alumnos por titor/a.
4. A fase de prácticas deberá desenvolverse nun prazo máximo de 2 anos desde o
b) Os alumnos elaborarán un proxecto de execución das prácticas orientado polo seu titor/a.
remate da fase anterior.
c) As escolas deberán garantir unha oferta suficiente de campos de traballo (públicos e/ou
privados) onde realizar o módulo. O alumnado poderá propoñer á escola onde queren realizar este
módulo de prácticas, que deberá ser aprobado polo equipo de formadores do curso.

2. As ditas prácticas responderán a un proxecto elaborado polo participante, que será
orientado na súa elaboración e desenvolvemento polo titor de prácticas da escola onde
realizou o curso designado a tal fin, e que deberá posuír o título de director ou directora
de campos de traballo. Deberá conter os elementos básicos de toda intervención
educativa e planificación no tempo libre. Así mesmo, durante o seu desenvolvemento
será necesaria a existencia dun responsable de prácticas designado pola entidade
receptora onde se vaian realizar, que deberá posuír o título de director/a de campos de
traballo.





1. O curso constará de dúas fases:

Artigo 20. Curso de director ou directora de campos de traballo
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6. Para o acceso ao curso de director/a de campos de traballo será necesario:
- Ter a condición de profesional de actividades de educación no tempo libre na súa
modalidade de coordinador/a.
- Ter unha experiencia como director de tempo libre de polo menos un campamento con
pernocta de 12 días, ou 150 horas en proxectos educativos coa xuventude.

d) A realización das prácticas en entidades alleas á escola de tempo libre, estará regulada
mediante un convenio de prácticas, que deberá asinarse coa antelación suficiente ao inicio das
mesmas. A Escola Galega de Xuventude elaborará un modelo de convenio para o uso das escolas
de tempo libre.
e) As prácticas deberán desenvolverse en campos de traballo que se realicen na comunidade
autónoma de Galicia, computándose ata 12 horas diarias no caso de actividades con pernocta, e
ata 10 horas diarias no resto de actividades. O alumnado en prácticas realizará as funcións de
Director/a de Campos de Traballo en prácticas, adxunto ao director ou directora do mesmo.
f) As prácticas avaliaranse unha vez rematado o campo de traballo. O alumnado realizará unha
memoria das prácticas orientado polo seu titor ou titora. A memoria deberá vir acompañada por
un informe valorativo do director ou directora do campo de traballo onde realizou este módulo.
As escolas de tempo libre definirán, atendendo ao seu proxecto educativo os criterios de
avaliación deste curso.
g) O módulo de prácticas deberá iniciarse unha vez se teñan superado os 3 módulos anteriores
deste curso. O equipo de formadores elaborará un informe avaliativo onde indicará se o alumno/a
está capacitado para a realización das prácticas. Este informe constará no expediente persoal de
cada alumno. A Escola Galega de Xuventude elaborará un modelo de informe orientativo.
h) Para a realización deste módulo o alumno/a contará cun máximo de 3 anos desde o seu
inicio.
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A este artigo, referido aos directores de campos de traballo, dámoslle o mesmo tratamento que aos dos cursos de nivel 1 e 2, que é onde se localiza. A especialización que adquiren os
directores de tempo libre é unha particularidade da nosa comunidade autónoma, que consideramos necesario conservar e potenciar. O seu currículo necesitaría dun traballo pedagóxico máis amplo
xa que este tipo de actividades realízanse cada vez con máis frecuencia e nela converxen desde aspectos propios da acción voluntaria, á mobilidade interautonómica e europea, e poden ser un
interesante contexto para o desenvolvemento de proxectos de aprendizaxe-servizo.
Modificamos a carga horaria, de 50 a 60 horas, organizamos os seus contidos en módulos e homoxeneizamos o apartado das prácticas, adaptándoo ás características deste curso.

COMENTARIO
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Artigo 21. Curso de formador/a de escolas de tempo libre.
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Programar, impartir e avaliar accións formativas para os cursos recollidos no Catálogo
Oficial de Formación, adaptándoas ás características e condicións de cada modalidade
formativa e aos seus destinatarios.
Titorizar os módulos de prácticas conforme aos distintos programas de formación.
Elaborar recursos didácticos que desenvolvan os contidos de cada curso.

2. Ao final da formación recibida, o alumnado será capaz de:
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2. Poderán acceder a este curso persoas co título de monitor/a ou director/a de educación no
A duración deste curso será de 120 horas de formación modular teórico-práctica e dun
tempo libre e que teñan unha experiencia acreditada no eido da educación no tempo libre de 300 mínimo de 40 horas prácticas.
horas.
3. Este curso estará integrado polos seguintes módulos formativos:
3. As persoas docentes deberán posuir o CAP, un grado no eido da educación ou o certificado
1. De carácter teórico-práctico:
de profesionalidade de formador/a. Ademais, deberán ser profesionais da educación no tempo libre
Módulo 1.: Bases pedagóxicas para a educación no tempo libre. (20 horas)
na súa modalidade de coordinador/a.
Módulo 2.: Programación didáctica para a formación no tempo libre. (40 horas)
Módulo 3.: Os recursos e técnicas para a formación no tempo libre. (60 horas)
4. O curso constará de dúas fases:
2. De carácter práctico:
Módulo 4.: Prácticas de formador en escolas de tempo libre. (40 horas)
a) Fase teórico-práctica: terá unha duración de 60 horas lectivas, que non poderán
desenvolverse en menos de 6 días nin en xornadas de máis de 10 horas diarias.
4. Os contidos mínimos aparecen recollidos no anexo XXX deste decreto. Este curso
forma parte do Catálogo Oficial de Formación. A súa oferta e realización correspóndelle á
Esta fase realizarase seguindo unha metodoloxía participativa que combine Escola Galega de Xuventude.
adecuadamente a teoría e maila práctica. Os contidos serán fixados no programa mínimo
aprobado que se recolle no anexo XXX deste Decreto.
5. O módulo de prácticas do alumnado do curso de formador/a de escolas de tempo libre
consistirá principalmente na participación activa nun curso de formación ofertado por algunha
b) Fase de prácticas: realizarase unha vez rematada a fase anterior. Constará dun mínimo de das escolas integrada na Rede Galega de Escolas de Tempo Libre de Galicia.
30 horas de actividades como formador/a en actividades de tempo libre educativo infantil
a) O alumnado deberá realizar polo menos as seguintes actividades prácticas:
e xuvenil.
1. Participar no equipo de formadores dun curso.
2. Impartición autónoma dunha sesión teórico-práctica.
5. O curso de formador/a de formadores/as en escolas de tempo libre conterá os seguintes
3. Realización autónoma dun obradoiro específico (técnicas de campismo,
módulos formativos:
manualidades, animación, ...)
4. Elaborar o material docente para a formación que imparta, que deberá ser orixinal.

dotar ao alumnado dos coñecementos e habilidades necesarias para levar a cabo a
planificación, impartición e titorización de accións formativas dentro do eido da
educación no tempo libre.
b) Formar persoas que comprendan, desenvolvan e practiquen conceptos e ferramentas para
adquirir as competencias necesarias para formar a outras persoas na educación no tempo
libre.
c) Ensinar a ensinar.

a)

1. O curso de formador/a de formadores/as en escolas de educación no tempo libre ten por
1. O curso de formador/a de escolas de tempo libre ten por finalidade capacitar aos
obxecto:
formadores das escolas reguladas neste decreto.

Artigo 21. Curso de formador/a de formadores/as en escolas de educación no tempo libre
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5. Asistir e colaborar nas sesións de calquera outro formador dese curso.
5. Participar da metodoloxía de avaliación da escola.
b) As escolas de tempo libre de Galicia poderán ofertar á Escola Galega de Xuventude, a
cantidade de prazas de formadores en prácticas que poidan asumir así como designar os
titores que deberan ser, en todo caso, os coordinadores docentes de cada curso.
Os titores deberán emitirlle no prazo dun mes de ter rematadas as prácticas, un informe
valorativo á Escola Galega de Xuventude, quen avaliará este módulo de prácticas ao
alumnado.
c) O módulo de prácticas deberá iniciarse unha vez se teñan superado os 3 módulos
anteriores deste curso. O equipo de formadores elaborará un informe avaliativo onde indicará
se o alumno/a está capacitado para a realización das prácticas. Este informe constará no
expediente persoal de cada alumno. A Escola Galega de Xuventude elaborará un modelo de
informe orientativo.
d) Para a realización deste módulo o alumno/a contará cun máximo de 2 anos desde o seu
inicio.
6. Para o acceso ao curso de formador en escolas de tempo libre os alumnos deberán estar
en posesión do título de director de tempo libre e acreditar unha experiencia dun mínimo de
300 horas, ou o titulo de monitor de tempo libre e acreditar unha experiencia mínima de 600
horas.
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Cambiamos o título de curso de formador de formadores (que sería aquel que formaría aos formadores dos formadores) polo de formador de escolas de tempo libre, que se axusta
correctamente ao suxeito que se forma, que sería o profesorado das ETL.
Desenvolvemos a proposta de programa de formación, na liña xeral da revisión. Modular e regulando a parte das prácticas.
Propoñemos que as ETL oferten a posibilidade de realizar as prácticas nos seus cursos e atribuímos a realización deste curso á EGX, que o pode desenvolver directamente ou a través de
calquera das posibilidades que lle outorga a Lei de Xuventude (artigo 46).

COMENTARIO

7. A fase de prácticas deberá desenvolverse nun prazo máximo de 2 anos desde o remate da
fase anterior.

6. Na fase de prácticas deberase desenvolver un proxecto elaborado polo participante, que será
orientado na súa elaboración e desenvolvemento polo titor de prácticas da escola onde realizou o
curso designado a tal fin, e que deberá posuír o título de formador/a de formadores en escolas de
tempo libre ou o de profesional da educación no tempo libre na súa modalidade de coordinador/a e
unha titulación superior en ciencias da educación. O proxecto deberá conter os elementos básicos
de toda intervención educativa e planificación no tempo libre. Así mesmo, durante o seu
desenvolvemento será necesaria a existencia dun responsable de prácticas designado pola entidade
receptora onde se vaian realizar as prácticas, que deberá posuír o título de director/a de educación
no tempo libre e o de formador/a de formadores en escolas de tempo libre.

a) Formación de Adultos. O papel do/a Formador/a.
b) A educación no tempo libre.
c) A comunicación e os grupos de traballo.
d) Deseño e programación de accións formativas.
e) Técnicas de impartición.
f) Formación propia da escola, contidos que consideren relevantes para a formación no
tempo libre.
g) Prácticas profesionais non laborais de formación en actividades de tempo libre
educativo infantil e xuvenil, nunha escola de tempo libre.

PROPOSTA PEDAGÓXICA PARA AS ESCOLAS DE TEMPO LIBRE DE GALICIA
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a) Clasificación de diversidades e trastornos. Importancia da promoción da
5. O módulo de prácticas do alumnado do curso de monitor/a é responsabilidade da escola de tempo
saúde.
libre onde se forman. Responderá con carácter xeral ao seguinte esquema:
b) Lexislación en materia de diversidade relacionada coas actividades de
a) A escola de tempo libre ofertará, de entre o seu cadro de formadores, aos titores/as para cada
tempo libre.
curso. Os alumnos poderán escoller libremente ao seu titor/a de prácticas, establecendo cada escola
c) Diversidades e adaptacións.
un límite de alumnos por titor/a.
d) Persoas en situación de risco e exclusión social. Protección de menores.
b) Os alumnos elaborarán un proxecto de execución das prácticas orientado polo seu titor/a.
e) O papel do/a profesional da educación no tempo libre.
c) As escolas deberán garantir unha oferta suficiente de entidades onde realizar o módulo. Os

4. O curso de especialización no traballo con persoas con necesidades educativas
4. Os contidos mínimos aparecen recollidos no anexo XXX deste decreto. Este curso forma parte do
especiais no eido do tempo libre conterá os seguintes módulos formativos:
Catálogo Oficial de Formación.

1. O curso de especialización no traballo con persoas con necesidades educativas
1. O curso de especialista en atención á diversidade en actividades educativas de tempo libre ten por
especiais no eido do tempo libre ten por obxecto:
finalidade formar aos profesionais en actividades educativas no tempo libre para que deseñen, adapten,
dinamicen e avalíen os seus programas de actividades atendendo á diversidade dos destinatarios,
a) dar a coñecer e concienciar sobre a situación das persoas diversas no acceso especialmente na infancia e xuventude.
ao ocio,
b) formar nunha visión integradora no acceso e desfrute de todos e todas,
A duración deste curso de especialización será de 60 horas de formación modular teórico-práctica e
c) aportar os recursos e coñecementos necesarios para poder levar a cabo dun mínimo de 40 horas de prácticas.
actividades baseadas na equidade.
2. Ao rematar a formación recibida, o profesional en actividades educativas no tempo libre será capaz
2. Poderán acceder ao curso persoas co título de monitor/a de educación no tempo de:
libre.
 Comprender o valor educativo da diversidade.
 Distinguir os distintos tipos de diversidade e valorar a súa importancia nas actividades de tempo
3. O curso constará de dúas fases:
libre.
a) Fase teórico-práctica: terá unha duración de 60 horas lectivas, que non
 Deseñar, adaptar, dinamizar e avaliar programas educativos de actividades no tempo libre desde
poderán desenvolverse en menos de 6 días nin en xornadas de máis de 10
unha perspectiva de inclusión.
horas diarias.
Esta fase realizarase seguindo unha metodoloxía participativa que
3. Este curso está integrado polos seguintes módulos formativos:
combine adecuadamente a teoría e maila práctica. Os contidos serán fixados
1. De carácter teórico-práctico:
no programa mínimo aprobado que se recolle no anexo XXX deste decreto.
Módulo 1.: As diversidades no contexto do ocio e tempo libre educativo. (20 horas)
Módulo 2.: A intervención educativa para a atención á diversidade. (20 horas)
b) Fase de prácticas: realizarase unha vez rematada a fase anterior. Constará dun
Módulo 3.: Recursos socioeducativos para a atención á diversidade. (20 horas)
mínimo de 30 horas de actividades como especialista no traballo con persoas
2. De carácter práctico:
con necesidades educativas especiais no eido do tempo libre.
Módulo 4.: Prácticas profesionais non laborais. (40 horas)

Artigo 22. Curso de especialización no traballo con persoas con necesidades
Artigo 22. Curso de especialista en atención á diversidade en actividades educativas de tempo
educativas especiais.
libre.
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alumnos poderán propoñer á escola a entidade ou entidades onde queren realizar este módulo de
prácticas, que deberán ser aprobadas polo equipo de formadores do curso.
d) A realización das prácticas en entidades alleas á escola de tempo libre, estará regulada
mediante un convenio de prácticas, que deberá asinarse coa antelación suficiente ao inicio das
mesmas. As entidades con alumnos en prácticas contarán cun responsable de prácticas que teña a
condición de profesional de actividades educativas no tempo libre e experiencia acreditada como
monitor de tempo libre. A Escola Galega de Xuventude elaborará un modelo de convenio para o
uso das escolas de tempo libre.
e) As prácticas terán lugar en entidades que desenvolvan programas socioeducativos no ámbito
da atención á diversidade, computándose ata 12 horas diarias no caso de actividades con pernocta, e
ata 10 horas diarias no resto de actividades.
f) As prácticas avaliaranse polo equipo de formación, e en calquera caso, a avaliación do
módulo de prácticas terá en conta o informe da entidade onde se realizaron, o proxecto de prácticas
previo, e a memoria da súa realización. As escolas de tempo libre deberán adaptar os criterios de
avaliación aos seus programas formativos.
g) O módulo de prácticas deberá iniciarse unha vez se teñan superado os 3 módulos anteriores
deste curso. O equipo de formadores elaborará un informe avaliativo onde indicará se o alumno/a
está capacitado/a para a realización das prácticas. Este informe constará no expediente persoal de
cada alumno/a. A Escola Galega de Xuventude elaborará un modelo de informe orientativo.
h) Para a realización deste módulo o alumno/a contará cun máximo de 2 anos desde o seu inicio.
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Cambiamos o título do artigo poñendo o foco na filosofía, que ao noso parecer, debe darse neste tipo de cursos. Pasaría de ser “curso de especialización no traballo con persoas con
necesidades educativas especiais” a “Curso de especialista en atención á diversidade en actividades educativas de tempo libre”.
Desenvolvemos a proposta de programa contextualizándoo segundo as demandas expresadas, pero somos conscientes de que os contidos deberén ir adaptándose é casuística que a EGX ten
que canalizar a través do Catálogo Oficial de Formación.
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6. A fase de prácticas deberá desenvolverse nun prazo máximo de 3 anos desde o
6. Para o acceso a este curso de especialización o alumnado deberá estar en posesión de polo menos o
remate da fase anterior.
título de monitor de tempo libre e acreditar unha experiencia en actividades educativas de tempo libre de
alomenos 300 horas.

5. Na fase de prácticas deberase desenvolver un proxecto elaborado polo
participante, que será orientado na súa elaboración e desenvolvemento polo titor de
prácticas da escola onde realizou o curso designado a tal fin, e que deberá posuír o
título de director/a de actividades de educación no tempo libre e a especialización no
traballo con persoas con necesidades educativas especiais no eido do tempo libre. O
proxecto deberá conter os elementos básicos de toda intervención educativa e
planificación no tempo libre. Así mesmo, durante o seu desenvolvemento será
necesaria a existencia dun responsable de prácticas designado pola entidade receptora
onde se vaian realizar, que deberá posuír o título de director/a de educación no tempo
libre e o de especialización no traballo con persoas con necesidades educativas
especiais no eido do tempo libre. As prácticas realizaranse en entidades de carácter
social que traballen con usuarios/as con necesidades educativas especiais.

f) Protocolos de actuación.
g) Igualdade de oportunidades no ocio e tempo libre.
h) Recursos
i) Formación propia da escola, contidos que consideren relevantes para a
educación no tempo libre.
j) Prácticas profesionais non laborais como especialista no traballo con
persoas con necesidades educativas especiais no eido do tempo libre.
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Posuír o título de Bacharelato ou Formación Profesional de grado medio ou equivalentes.



Suprimimos este artigo por incorporar o seu contido nos artigos anteriores onde se definían os cursos.

COMENTARIO

4. A idade mínima para o acceso aos cursos de tempo libre será de 17 anos cumpridos ao iniciarse o
curso, e non menor de 18 anos ao rematar a fase teórica.

3. Para o acceso ao curso de director/a de campos de traballo será necesario:
 Ter a condición de profesional de actividades de educación no tempo libre na súa modalidade
de coordinador/a.
 Ter unha experiencia como director de equipo de animación de, ao menos, un campamento de
12 días.

Ter a condición de profesional de actividades de educación no tempo libre na súa modalidade
de monitor/a e acreditar unha experiencia de traballo de polo menos 250 horas ou como
integrante do equipo de animación en colonias ou campamentos por un total de 24 días.



2. Para o acceso ao curso de director ou directora de actividades de educación no tempo libre será
necesario reunir os seguintes requisitos:

1. Para o acceso ao curso de monitor ou monitora de actividades de educación no tempo libre será
necesario estar en posesión do título de graduado en educación secundaria ou equivalente.

Artigo 23. Requisitos de acceso aos cursos de monitor ou monitora e director ou directora de
actividades de educación no tempo libre e de director ou directora de campos de traballo
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SUPRIMESE
Artigo 23. Requisitos de acceso aos cursos de monitor ou monitora e director ou
directora de actividades de educación no tempo libre e de director ou directora de
campos de traballo
1. Para o acceso ao curso de monitor ou monitora de actividades de educación no
tempo libre será necesario estar en posesión do título de graduado en educación
secundaria ou equivalente.
2. Para o acceso ao curso de director ou directora de actividades de educación no
tempo libre será necesario reunir os seguintes requisitos:
 Ter a condición de profesional de actividades de educación no tempo libre na
súa modalidade de monitor/a e acreditar unha experiencia de traballo de polo
menos 250 horas ou como integrante do equipo de animación en colonias ou
campamentos por un total de 24 días.
 Posuír o título de Bacharelato ou Formación Profesional de grado medio ou
equivalentes.
3. Para o acceso ao curso de director/a de campos de traballo será necesario:
 Ter a condición de profesional de actividades de educación no tempo libre na
súa modalidade de coordinador/a.
 Ter unha experiencia como director de equipo de animación de, ao menos, un
campamento de 12 días.
4. A idade mínima para o acceso aos cursos de tempo libre será de 17 anos cumpridos
ao iniciarse o curso, e non menor de 18 anos ao rematar a fase teórica.
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6. En ningún caso se poderán cursar parte destes cursos na modalidade de formación a
distancia. (dúbidas)

5. Para a obtención do título necesitarase superar satisfactoriamente todos os módulos
teóricos e prácticos do curso.

No suposto de que a fase de prácticas se desenvolva nunha actividade organizada polo
órgano directivo competente en materia de xuventude, o informe desta considerarase
vinculante para os efectos da avaliación da referida fase.

4. A avaliación da fase de prácticas dos distintos cursos que impartan as escolas de
educación no tempo libre efectuarase, unha vez desenvolvida a actividade proxectada, con
base na memoria elaborada polo participante no curso, que recollerá o desenvolvemento da
actividade, o informe do responsable de prácticas da entidade receptora e o informe do titor
de prácticas.

Non obstante, ningunha escola poderá avaliar aqueles alumnos que non asistan como
mínimo ao 80% das sesións do curso correspondente.

3. A avaliación dos da fase teórico-práctia dos cursos que se impartan nas escolas de
educación no tempo libre basearase nunha avaliación continua personalizada, que se efectuará
ao longo do curso, e unha avaliación final escrita, de acordo coa ponderación que para cada un
dos sistemas de avaliación estableza cada escola, que será de xeral aplicación a todos os cursos
que imparta. A referida ponderación deberá recollerse nos estatutos de cada escola, dentro do
epígrafe relativo ao sistema educativo que se utilizará e modalidades dos cursos que se
impartirán.

2. A avaliación levarase a cabo de xeito obxectivo, en base a criterios como a
participación do alumnado, experiencia e actitude, asimilación dos contidos impartidos e
actitudes e aptitudes persoais indispensables á hora de desenvolver a actividade de educador/a
de tempo libre.

1. As escolas de educación no tempo libre abrirán un expediente persoal de cada alumno/a
e expedirán unha acta de avaliación de cada un dos cursos conforme o modelo normalizado
que se recolle no anexo XXX deste decreto, na que constarán os apelidos e nome, data de
nacemento, enderezo e DNI dos alumnos participantes, e o resultado de cada un dos módulos
formativos do curso.

Artigo 24. Procedemento de avaliación
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6. A realización de parte dos programas dos cursos na modalidade de teleformación será
obxecto de valoración pola Escola Galega de Xuventude, previo informe pedagóxico da
idoneidade da proposta. A súa posibilidade constará no Catalogo Oficial de Cursos.

5. Para a obtención do título necesitarase superar satisfactoriamente todos os módulos
teóricos e prácticos do curso.

No suposto de que as prácticas se desenvolvan nunha actividade organizada polo órgano
directivo competente en materia de xuventude, o informe desta considerarase vinculante para os
efectos da avaliación da referida fase.

4. A avaliación do módulo de prácticas dos distintos cursos que impartan as escolas de tempo
libre efectuarase, unha vez desenvolvida a actividade proxectada, con base na memoria elaborada
polo participante no curso e que recollerá o desenvolvemento da actividade, o informe do
responsable de prácticas da entidade receptora e o informe do titor da escola.

Ningunha escola poderá avaliar aqueles alumnos que non asistan como mínimo ao 80% das
sesións do curso correspondente.

3. A avaliación dos módulos teórico-prácticos dos cursos que se impartan nas escolas de
tempo libre basearase nunha avaliación continua personalizada, que se efectuará ao longo do
curso, e unha avaliación final escrita, de acordo coa ponderación que para cada un dos criterios
de avaliación estableza cada escola e/ou cada programa do Catálogo Oficial de Formación, que
será de xeral aplicación a todos os cursos que imparta. A referida ponderación deberá recollerse
nos programas propostos pola escola e deberá ser informada na primeira xornada de formación
de cada curso.

2. A avaliación levarase a cabo de xeito obxectivo, en base a criterios como a participación
do alumnado, experiencia e actitude, asimilación dos contidos impartidos e actitudes e aptitudes
persoais indispensables á hora de desenvolver a actividade de educador/a de tempo libre.

1. As escolas de tempo libre abrirán un expediente persoal de cada alumno/a e expedirán
unha acta de avaliación de cada un dos cursos conforme o modelo normalizado que se recolle no
anexo XXX deste decreto, na que constarán os apelidos e nome, data de nacemento, enderezo e
DNI dos alumnos participantes, e o resultado de cada un dos módulos formativos do curso.

Artigo 23. Procedemento xeral de avaliación do alumnado.
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COMENTARIO
Neste artigo quixemos reforzar o carácter formativo deste módulo e que as prácticas seguen sendo unha responsabilidade docente que debe garantir a ETL onde se forma ao alumnado.
Engadimos a necesidade de que sexa a entidade onde se desenvolven as prácticas do alumnado quen subscriba os seguros correspondentes.

COMENTARIO
Establecemos o procedemento xeral de avaliación, posibilitando que a través do Catálogo Oficial de Formación se puideran describir os criterios de avaliación en función das competencias
nas que se forman. Así, queda regulado no caso dos cursos de monitor e director que dirixen ás ETL aos currículos propios dos certificados de profesionalidade, e facemos extensiva esa
oportunidade ao resto dos cursos. Son as ETL as que deben definir para cada curso e do seu propio proxecto educativo os criterios de avaliación e adquisición das capacidades propostas.
Sobre a teleformación parécenos que pode haber determinados cursos que si puideran acollerse a esta modalidade, pero para iso deberíase realizar un informe pedagóxico que avalara a
idoneidade da proposta. En calquera caso os cursos descritos nos artigos anteriores non deberan ser obxecto da teleformación.
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Artigo 25. Centros e convenios de prácticas
Artigo 24. Centros e convenios de prácticas
1. O centro ou entidade de prácticas debe garantir as condicións de intervención do/a
1. O centro de prácticas debe garantir as condicións de intervención do/a alumno/a en
alumno/a en canto a equipamentos e espazos, e debe facilitarlle a documentación e o soporte
canto a equipamentos e espazos, e debe facilitarlle a documentación e o soporte material
material necesarios para levar a cabo as prácticas. As tarefas encomendadas deben ser as
necesarios para levar a cabo as prácticas. As tarefas encomendadas deben ser as adecuadas ao adecuadas ao proceso formativo do/a alumno/a baixo a supervisión da escola onde realizou a
proceso formativo do/a alumno/a.
formación teórico-práctica.
2. A realización das prácticas require a sinatura previa dun convenio de colaboración,
2. A realización das prácticas require a sinatura previa dun convenio de colaboración,
segundo o modelo tipo que se establecerá polo órgano competente en materia de xuventude.
segundo o modelo tipo que se establecerá polo órgano competente en materia de xuventude.
3. O convenio incluirá, como mínimo, os datos e acordos seguintes:
a) Datos da escola que imparte a formación e da persoa representante.
3. O convenio incluirá, como mínimo, os datos e acordos seguintes:
b) Datos do centro, entidade ou empresa onde se vaian realizar as prácticas e
da persoa representante.
a) Datos da escola que imparte a formación e da persoa representante.
c) Identificación do/a responsable de prácticas na entidade receptora.
b) Datos do centro, entidade ou empresa onde se vaian realizar as prácticas e da
d) Identificación do/a titor/a de prácticas da escola.
persoa representante.
e) Proxecto de prácticas a desenvolver na entidade.
c) Identificación do/a responsable de prácticas na entidade receptora.
f) Cobertura de risco de accidente e responsabilidade civil do alumnado.
d) Identificación do/a titor/a de prácticas da escola.
g) Vixencia e rescisión anticipada do convenio.
e) Proxecto formativo.
f) Cobertura de risco de accidente e responsabilidade civil do alumnado.
4. A realización das prácticas forma parte do programa de cada curso. É responsabilidade da
g) Vixencia e rescisión anticipada do convenio.
escola posibilitar a súa realización de acordo cos necesidades formativas do alumnado e as
capacidades adquiridas durante os módulos teórico-prácticos.
4. O alumnado escollerá libremente o centro ou entidade no que fará as prácticas de
O alumnado poderá propoñer a entidade ou entidades onde prefire desenvolver as súas
acordo coa escola, sempre que cumpra os requisitos establecidos neste decreto e asine o
prácticas, e será a escola a que decida a idoneidade da proposta.
convenio de prácticas. En todo caso, a escola de educación no tempo libre deberá facilitarlle a
realización das prácticas a todo o seu alumnado se así o precisar.
5. O centro ou entidade na que se realicen as prácticas deberá contratar o citado seguro de
responsabilidade civil e accidentes que cubra ao alumnado durante a realización das prácticas.
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PROPOSTA TRAS A REVISIÓN PEDAGÓXICA
SUPRÍMESE POR INCLUIRSE EN ARTIGOS ANTERIORES
Artigo 26. Seguro de responsabilidade civil e accidentes
1. A escola de tempo libre deberá contratar un seguro de responsabilidade civil para cubrir
os danos, persoais ou materiais causados involuntariamente a terceiros, derivados do
desenvolvemento da súa actividade.
2. Ademais, a escola de tempo libre deberá contratar un seguro de accidentes que cubra os
accidentes que poidan sufrir os/as participantes nos cursos que impartan.
3. O centro ou entidade na que se realicen as prácticas deberá contratar o citado seguro de
responsabilidade civil e accidentes que cubra ao alumnado durante a realización das prácticas.

3. O centro ou entidade na que se realicen as prácticas deberá contratar o citado seguro de
responsabilidade civil e accidentes que cubra ao alumnado durante a realización das
prácticas.
COMENTARIO
Suprímese por incorporar o seu contido en artigos anteriores.

2. Ademais, a escola de educación no tempo libre deberá contratar un seguro de
accidentes que cubra os accidentes que poidan sufrir os/as participantes nos cursos que
impartan.

1. A escola de educación no tempo libre deberá contratar un seguro de responsabilidade
civil para cubrir os danos, persoais ou materiais causados involuntariamente a terceiros,
derivados do desenvolvemento da súa actividade.

Artigo 26. Seguro de responsabilidade civil e accidentes
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4. En cada título farase constar o nome e apelidos, o número do documento nacional de
identidade, data de nacemento do interesado ou interesada, domicilio e escola onde realizou
o curso. Na parte traseira do título incorporarase o programa do curso ou contidos
impartidos, a consellería e o órgano que expide o título, así como o código seguro de
verificación nos termos do artigo 23.3 c) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.

3. Unha vez completo o expediente, dentro do prazo de dous meses, o órgano directivo
competente en materia de Xuventude procederá a resolver a solicitude mediante a
expedición dos títulos correspondentes a aquel alumnado que superase satisfactoriamente o
curso.
Contra a dita resolución as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada, no
prazo dun mes, ante a persoa titular da consellería competente en materia de xuventude.

2. No prazo de 20 días, os servizos competentes do órgano directivo competente en
materia de Xuventude examinarán o expediente e, no suposto de que a documentación
achegada conteña erros ou resulte insuficiente, requirirase a persoa solicitante para que, nun
prazo de 10 días, proceda á emenda das deficiencias, con indicación de que, se non o fixer,
se considerará desistida da súa petición, logo de resolución, que deberá ditarse nos termos
do artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas.
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5. Mentres non sexa expedido o título oficial, o certificado ou xustificante expedido pola
escola de educación no tempo libre terá unha validez de 6 meses. Este certificado só se
5. Mentres non sexa expedido o título oficial, o certificado ou xustificante expedido pola
expedirá unha vez que o alumno/a xustifique o pagamento das taxas para a expedición do
escola de tempo libre terá unha validez de 6 meses. Este certificado só se expedirá unha vez
título.
que o alumno/a xustifique o pagamento das taxas para a expedición do título.
COMENTARIO

4. En cada título farase constar o nome e apelidos, o número do documento nacional de
identidade, data de nacemento do interesado ou interesada, domicilio e escola onde realizou o
curso. Na parte traseira do título incorporarase o programa do curso ou contidos impartidos, a
consellería e o órgano que expide o título, así como o código seguro de verificación nos
termos do artigo 23.3 c) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas.

Contra a dita resolución as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada, no
prazo dun mes, ante a persoa titular da consellería competente en materia de xuventude.

3. Unha vez completo o expediente, dentro do prazo de dous meses, o órgano directivo
competente en materia de Xuventude procederá a resolver a solicitude mediante a expedición
dos títulos correspondentes a aquel alumnado que superase satisfactoriamente o curso.

2. No prazo de 10 días, os servizos competentes do órgano directivo competente en materia
de Xuventude examinarán o expediente e, no suposto de que a documentación achegada
conteña erros ou resulte insuficiente, requirirase a persoa solicitante para que, nun prazo de 10
días, proceda á emenda das deficiencias, con indicación de que, se non o fixer, se considerará
desistida da súa petición, logo de resolución, que deberá ditarse nos termos do artigo 21 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas.

1. O órgano directivo competente en materia de xuventude expedirá os títulos
acreditativos correspondentes ás ensinanzas que impartan as escolas de educación no tempo
libre de conformidade coas actas de avaliación de cada escola que imparta o curso, logo da
solicitude desta, á que se achegará o documento acreditativo do pagamento das taxas
correspondentes.

Artigo 27. Expedición de títulos acreditativos

Artigo 27. Expedición de títulos acreditativos

1. O órgano directivo competente en materia de xuventude expedirá os títulos acreditativos
correspondentes ás ensinanzas que impartan as escolas de educación no tempo libre, de
conformidade coas actas de avaliación de cada escola que imparta o curso, logo da solicitude
desta, á que se achegará o documento acreditativo do pagamento das taxas correspondentes.

CAPÍTULO III. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS
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Titulo de monitor ou monitora de actividades de educación no tempo libre.
Certificado de profesionalidade de dinamización de actividades de educación no
tempo libre infantil e xuvenil; (Real Decreto 1537/2011, de 31 de outubro, polo que se
establecen dous certificados de profesionalidade da familia profesional Servizos
socioculturais e á Comunidade que se inclúen no Repertorio Nacional de certificados
de profesionalidade).
Título do sistema educativo que inclúa de forma completa a cualificación profesional
de dinamización de actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil.

Titulo de director/a de actividades de educación no tempo libre.
Certificado de profesionalidade de dirección e coordinación de actividades de educación
no tempo libre infantil e xuvenil; (Real Decreto 1697/2011, de 18 de novembro, polo
que se establecen cinco certificados de profesionalidade da familia profesional Servizos
socioculturais e á comunidade que se inclúen no Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidade.
Título do sistema educativo que inclúa de forma completa a cualificación profesional de
dirección e coordinación de actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil.

Titulo de director/a de campos de traballo.

Titulo de monitor ou monitora de actividades de educación no tempo libre.
Certificado de profesionalidade de dinamización de actividades de educación no
tempo libre infantil e xuvenil; (Real Decreto 1537/2011, de 31 de outubro, polo que
se establecen dous certificados de profesionalidade da familia profesional Servizos
socioculturais e á Comunidade que se inclúen no Repertorio Nacional de
certificados de profesionalidade).
Título do sistema educativo que inclúa de forma completa a cualificación profesional
de dinamización de actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil.

3. Terán a consideración de profesionais de actividades de educación no tempo libre, na
modalidade de director ou directora de campos de traballo as persoas que teñan a condición
de coordinadores/as de tempo libre e que estean en posesión da acreditación seguinte:
a) 1. Titulo de director/a de campos de traballo.

1. Titulo de director ou directora de actividades de educación no tempo libre.
2. Certificado de profesionalidade de dirección e coordinación de actividades de
educación no tempo libre infantil e xuvenil; (Real Decreto 1697/2011, de 18 de
novembro, polo que se establecen cinco certificados de profesionalidade da familia
profesional Servizos socioculturais e á comunidade que se inclúen no Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidade.
3.Título do sistema educativo que inclúa de forma completa a cualificación
profesional de dirección e coordinación de actividades de educación no tempo libre
infantil e xuvenil.

2. Terán a consideración de profesionais de actividades de educación no tempo libre na
modalidade de coordinador ou coordinadora as persoas que estean en posesión dalgunha das
acreditacións seguintes:



a)


1. Terán a consideración de profesionais de actividades de educación no tempo libre na
modalidade de monitor ou monitora a as persoas que teñan cumprido os 18 anos e que
estean en posesión dalgunha das acreditacións seguintes:

Artigo 28. Profesionais de actividades de educación no tempo libre
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4. Os títulos expedidos polos órganos competentes doutras comunidades autónomas terán
4. Os títulos expedidos polos órganos competentes doutras comunidades autónomas
plena eficacia a todos os efectos na Comunidade Autónoma de Galicia, sen necesidade de terán plena eficacia a todos os efectos na Comunidade Autónoma de Galicia, sen necesidade
proceder a súa homologación.
de proceder a súa homologación.
COMENTARIO
Correccións na linguaxe inclusiva.

1.

3. Terán a consideración de profesionais de actividades de educación no tempo libre, na
modalidade de director/a de campos de traballo as persoas que teñan a condición de
coordinadores/as de tempo libre e que estean en posesión dalgunha da acreditación seguinte:

3.

1.
2.

2. Terán a consideración de profesionais de actividades de educación no tempo libre na
modalidade de coordinador/a as persoas que estean en posesión dalgunha das acreditacións
seguintes:






1. Terán a consideración de profesionais de actividades de educación no tempo libre na
modalidade de monitor/a as persoas que teñan cumprido os 18 anos e que estean en posesión
dalgunha das acreditacións seguintes:

Artigo 28. Profesionais de actividades de educación no tempo libre
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2. A Escola Galega de Xuventude poderá promover o asinamento de convenios con
universidades ou con outros centros de formación superior coa finalidade de
desenvolver traballos de investigación e formación en materia de xuventude.

3. As súas funcións son as de:
a) Velar polo nivel técnico da formación impartidas polas escolas de tempo libre, nos
termos establecidos neste decreto.
b) Avaliar e conformar os cursos que impartan as escolas de tempo libre, a través do
Catálogo Oficial de Formación.
c) Elaborar a programación anual de cursos e actividades formativas complementarias ás
realizadas polas diferentes escolas de tempo libre e, en especial, as que teñan por obxecto a
especialización en áreas concretas de coñecemento dos monitores ou monitoras e directores ou
directoras de actividades de tempo libre.
d) Impartir actividades formativas que teñan un carácter estratéxico e innovador con
respecto á programación anual establecida na letra anterior, así como outros cursos dirixidos a
técnicos ou técnicas de xuventude, a informadores ou informadoras xuvenís, a persoal das
escolas de tempo libre e á mocidade en xeral.
e) Emitir os informes e realizar os estudos que lle solicite o órgano directivo competente
en materia de xuventude para a xestión das actuacións dirixidas á mocidade.

2. A Escola Galega de Xuventude é o órgano especializado na educación non formal en temas
relacionados coa mocidade, adscrito ao Instituto da Xuventude Galicia.

Artigo XXX . A ESCOLA GALEGA DE XUVENTUDE.
1. O capítulo III da lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia, crea a Escola Galega
de Xuventude e a Rede de Escolas de Tempo Libre de Galicia para promover e coordinar as
actividades de formación da xuventude no eido non formal no territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia.

PROPOSTA TRAS A REVISIÓN PEDAGÓXICA
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3. A Escola Galega de Xuventude poderá manter xuntanzas periódicas coas escolas de tempo
libre para tratar temas de interese común.
COMENTARIO
Engadimos un artigo novo, que pecha o título revisado e que se centra na Escola Galega de Xuventude, tal e como ven definida na Lei 6/2012, de 19 de xuño, de xuventude de Galicia, nos
seus artigos 24, 45 e 46. Fomos incorporando as distintas medidas que se lle atribúen á EGX ao longo da revisión

PROPOSTA DE DECRETO. VERSIÓN AGOSTO 2018

ANEXO V

ANEXO VI

Proposta de contidos para os
programas do Decreto

ANEXO VI

PROPOSTA DE CONTIDOS PARA O PROGRAMA DE DIRECTOR/A DE CAMPOS DE
TRABALLO
ANEXO
CURSO DE DIRECTOR/A DE CAMPOS DE TRABALLO.
1. O curso de director ou directora de campos de
Módulo 3.: A xestión do campo de traballo (20
traballo ten a finalidade de formar e especializar aos
directores e directoras de tempo libre no deseño,

horas)
A entidade ou entidades organizadoras.

dirección, dinamización e avaliación dos campos de
traballo.

Campos de traballo promovidos polas
administración públicas.
Campos de traballo promovidos por

Os contidos mínimos para a realización deste

entidades privadas.

curso son:
Módulo 1.: A planificación educativa do
campo de traballo (20 horas)

Modalidades de cooperación.
As instalacións do Campo de Traballo.
Lexislación aplicable.

Os campos de traballo.

Instalacións e accesibilidade.

Características socioeducativas que o definen.

Aloxamento e manutención.

Tipoloxías e especializacións.

O uso de ferramentas especializadas.

A acción social no desenvolvemento das

As condicións hixiénico-sanitarias.

actividades.
O deseño do programa de actividades.

Horarios e rutinas propias dun campo de
traballo.

O programa de actividades educativas.

Seguros e normas de prevención de riscos.

As actividades obxecto do campo de traballo.

Normas xerais para actividades de tempo libre.

O equipo de educadores e educadoras.
Rol do director/a do campo de traballo.
O monitorado. Perfís e funcións.
Os técnicos especialistas na actividade
obxecto do campo de traballo.
Módulo 2.: A xuventude que participa (20
horas)
Xuventude e educación non formal.
O papel da mocidade na acción comunitaria.
O perfil sociocultural dos mozos e mozas que
participan nos campos de traballo.
O voluntariado xuvenil e os campos de traballo.

Normativa específica en función do tipo de
campo de traballo.
Financiación do campo de traballo.
Convenios coa administración.
Réxime de Subvencións.
Patrocinios e colaboracións.
Módulo 4.: Prácticas de dirección de campos
de traballo (120 horas)
Participación como adxunto á dirección do campo
de traballo.
Dinamización do grupo de monitores.
Realización e avaliación de actividades
programadas.
Avaliación do funcionamento do campo de
traballo.
Proposta de innovacións para futuras edicións.
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PROPOSTA DE CONTIDOS PARA O PROGRAMA DE FORMADOR EN ESCOLAS DE TEMPO
LIBRE.
ANEXO: CURSO DE FORMADOR EN ESCOLAS DE TEMPO LIBRE.
O curso de formador/a de escolas de tempo libre
Módulo 2.: Programación didáctica para o
ten por finalidade capacitar aos formadores das tempo libre (40 horas)
escolas reguladas neste decreto.
Os programas de formación das escolas de tempo
Ao final da formación recibida, o alumno/a ou libre en Galicia.
director/a será capaz de:
O curso de monitor de tempo libre.
 Programar, impartir e avaliar accións
O curso de director de tempo libre.
formativas para os cursos recollidos no
O curso de director de campos de traballo.
Catálogo Oficial de Formación, adaptándoas
Os cursos de especialización.
ás características e condicións de cada
O deseño das acción formativas.
modalidade formativa e aos seus destinatarios.
A programación modular dun curso.
 Titorizar os módulos de prácticas conforme
Deseño dunha acción formativa.
aos distintos programas de formación.
Definición de obxectivos
 Elaborar recursos didácticos que desenvolvan
Selección de contidos.
os contidos de cada curso.
Estratexias metodolóxicas.
Secuenciación da sesión.
Elaboración de materiais docentes.
Os contidos mínimos para a realización deste
A avaliación como instrumento de mellora.
curso son:
Fontes de documentación.
Módulo 1.: Bases pedagóxicas para a
educación no tempo libre (20 horas)
Módulo 3.: Os recursos e técnicas para a
A educación en Galicia.
formación no tempo libre (60 horas)
O dereito á educación e o acceso á cultura.
A interacción didáctica. (15 horas)
O significado de educar, ensinar e aprender.
A comunicación no proceso de aprendizaxe.
Os ámbitos da educación.
O proceso de ensino-aprendizaxe en persoas
A educación non formal e a súa valoración
adultas.
social.
O grupo-clase.
A pedagoxía do ocio e a educación no tempo
Motivacións e dinámica durante a formación.
libre.
Estilos didácticos. Tipos e usos.
A animación sociocultural como estratexia
Resolución de conflitos durante a formación.
educativa.
A aprendizaxe en contextos de educación non
Técnicas para formadores. (45 horas)
formal.
Falar e comunicarse en público.
Os certificados de profesionalidade.
As TIC como facilitadoras do proceso formativo.
Os educadores e educadoras no tempo libre.
Presentacións multimedia.
A función educadora.
Xestión dos tempos.
O perfil profesional e a formación continua.
Técnicas de formación en grupo.
A lexislación laboral no tempo libre
educativo.
Módulo 4.: Prácticas de formador en escolas
A formación nas escolas de tempo libre.
de tempo libre (40 horas)
A Lei de xuventude de Galicia.
Participación no equipo de formación.
O decreto que regula a formación nas
Impartición autónoma dunha sesión teóricoescolas de tempo libre.
práctica.
O catálogo de formación.
Impartición autónoma dun obradoiro
Os proxectos educativos das escolas.
especializado.
A importancia da experiencia dos
Elaboración de material docente orixinal.
formadores.
Avaliación do alumnado.
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ANEXO VI

PROPOSTA DE CONTIDOS PARA O PROGRAMA DE ESPECIALISTA EN ATENCIÓN Á
DIVERSIDADE EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE TEMPO LIBRE
ANEXO: CURSO DE ESPECIALISTA EN ATENCIÓN Á DIVERSIDADE EN ACTIVIDADES
EDUCATIVAS DE TEMPO LIBRE.
Módulo 2.: A intervención educativa para a
O curso de especialista en atención á diversidade
atención á diversidade (20 horas)
capacita aos profesionais de actividades educativas
Os programas de actividades educativas de tempo
no tempo libre para:
libre e a inclusión.
 Comprender o valor educativo da
O enfoque inclusivo nas actividades de
diversidade.
tempo libre. Criterios para o seu deseño.
 Distinguir os distintos tipos de diversidade e
O rol do especialista en atención á
valorar a súa importancia nas actividades de
diversidade en actividades educativas de
tempo libre.
tempo libre.
 Deseñar, adaptar, dinamizar e avaliar
A atención dos espazos e os contextos na
programas educativos de actividades no realización das actividades.
tempo libre desde unha perspectiva de
A función do equipo de educadores no
inclusión.
tempo libre.
Os contidos mínimos para a realización deste
Módulo 3.: Recursos socioeducativos para a
curso son:
atención á diversidade (20 horas)
O marco lexislativo da diversidade.
Entidades sociais para a atención á
Módulo 1.: As diversidades no contexto do ocio
diversidade.
e tempo libre educativo (20 horas)
A educación inclusiva no tempo libre.
Fontes de recursos para as actividades de
As diversidades como un elemento
inclusión educativa no tempo libre.
enriquecedor da acción educativa no tempo
libre.
Módulo 4.: Prácticas profesionais non laborais
Os dereitos das persoas con diversidade, en
(40 horas)
perspectiva educativa.
Realización de actividades educativas en
Principios básicos de atención á diversidade.
asociacións de atención á diversidade.
Conceptos e tipoloxías das diversidades.
Adaptación da programación dun campamento
Tipoloxías da diversidade:
infantil e/ou xuvenil (no caso de ser monitor ou
Diversidade funcional.
director de tempo libre)
As discapacidades psíquicas ou mentais,
Adaptación da programación dun campo de
visuais e auditivas.
traballo (no caso de ser director de campos de
Os menores en situación de risco.
traballo)
A diversidade cultural.
Diversidade de xéneros.
Outras diversidades.
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