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b) Posuír, polo menos, un título de ensino secundario.
c) Acreditar unha experiencia de traballo como
monitor no campo da educación/animación no tempo
libre de, alomenos, 250 horas ou como integrante
do equipo de animación en colonias ou campamentos
por un total de 30 días, despois da obtención do
título de monitor.
2. Os cursos de formación constarán de dúas fases:
a) Fase teórico-práctica: terá unha duración mínima de 150 horas lectivas, que non poderán desenvolverse en menos de 15 días, nin en xornadas de
máis de 10 horas diarias. O 80% destas corresponderá ós contidos fixados no programa mínimo aprobado, que se recolle no anexo VIII deste decreto,
e o 20% restante poderá dedicarse ó programa propio
de cada escola. Realizarase seguindo unha metodoloxía activa, dinámica e participativa.
b) Fase de prácticas: realizarase unha vez finalizada a anterior. Constará dun mínimo de 14 días
de dirección dunha actividade de tempo libre, que
se realizará en campamentos, colonias ou albergues
cun mínimo de 50 participantes, ou en campos de
traballo cun mínimo de 20 participantes, en bloques
non inferiores a 3 días, ou de 150 horas de actividade
periódica nunha entidade ou asociación que traballe
no eido da educación no tempo libre.
As prácticas responderán a un proxecto de dirección dun equipo de monitores nunha actividade xestionada polo director nas súas fases de infraestructura, 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 posuí-lo título de director de actividades
de tempo libre. Deberá conte-los 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
titulación universitaria ou título de director de actividades de aire libre.
A fase de prácticas deberá desenvolverse nun prazo
máximo de 2 anos desde o remate da fase teórico-práctica.
Artigo 74º.-Curso de director de campos de
traballo.
1. Para matricularse é necesario estar en posesión
do título de director de actividades de tempo libre
e ter experiencia como director do equipo de animación de, alomenos, un campamento de 15 días.
2. O curso constará de dúas fases:
a) 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.
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Esta fase realizarase seguindo unha metodoloxía
participativa que combine adecuadamente a teoría
e maila práctica. Os contidos seán fixados no programa mínimo aprobado que se recolle no anexo IX
deste decreto.
b) Fase de prácticas: realizarase unha vez rematada a fase anterior. Constará dun mínimo de 14
días de actividade como director dun campo de traballo en prácticas.
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 posuí-lo título de director de
campos de traballo. Deberá conte-los 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 posuí-lo
título de director de campos de traballo.
A fase de prácticas deberá desenvolverse nun prazo
máximo de 2 anos desde o remate da fase anterior.
Artigo 75º.-Actividades complementarias.
Con carácter de actividades complementarias,
cada escola de tempo libre poderá imparti-los seus
programas específicos segundo o seu propio proxecto
educativo.
Sección segunda
Avaliación
Artigo 76º.-Procedemento de avaliación.
1. As escolas abrirán un expediente persoal de
cada alumno e expedirán unha acta de avaliación
de cada un dos cursos conforme o modelo normalizado que se recolle no anexo X deste decreto, na
que constarán os apelidos e nome, data de nacemento, enderezo e DNI dos alumnos participantes,
e o resultado de cada unha das fases do curso.
2. A avaliación da fase teórico-práctica dos distintos cursos que se impartan nas escolas de tempo
libre basearase nunha avaliación continua personalizada, que se efectuará ó 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
tódolos cursos que imparta. A referida ponderación
deberá recollerse nos estatutos de cada escola, dentro do epígrafe relativo ó sistema educativo que se
utilizará e modalidades dos cursos que se impartirán.
Non obstante, ningunha escola poderá avaliar
aqueles alumnos que non asistan como mínimo ó
80% das sesións da referida fase.
3. A avaliación da fase 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, que recollerá o desenvolvemento
da actividade, o informe do responsable de prácticas

