Convalidació d’una part del
Curs de director
NORMATIVA BASE:
ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos
de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Article 9. Convalidació d’estudis per assolir el títol de director/a
Les persones que optin al títol de director/a podran convalidar part dels seus estudis, sempre
que ho sol·licitin i acreditin en matricular-se a l’escola on facin el curs, en els termes que
estableixen els apartats següents:
a) Persones que acreditin simultàniament 2 anys d’experiència en el sector de l’educació en
el lleure i una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació
primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en
pedagogia i en psicologia o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o
d’integració social. En aquest cas només han de cursar els mòduls específics del Curs de
director/a (MF1869_3 i MF1870_3, MP 0410).
LA INTERPRETACIÓ QUE FA LA DGJ, PER A L’APLICACIÓ PRÀCTICA D’AQUEST
ARTICLE ÉS:
Títols convalidables
Atès que l’esperit de les convalidacions recollides en l’article 9.a és reconèixer una formació
prèvia que habiliti per a la docència i que, juntament amb els 2 anys d’experiència en el
sector de l’educació en el lleure, permeti considerar que la persona està prou formada i té
prou experiència com per accedir a la versió abreujada del curs de directors/es.
Atès que el “Màster de Formació del Professorat” i l’antic “Certificat d’Aptitud Pedagògica”
fan la funció de preparar a persones que ja tenen uns estudis previs de grau, diplomatura o
llicenciatura per a fer docència.
A més dels títols citats en el propi article 9.a també s’acceptaran altres titulacions de
grau, de diplomatura, o de llicenciatura que estiguin acompanyades del “Màster de
Formació del Professorat” o de l’antic “Certificat d’Aptitud Pedagògica”.
Per altra banda, també s’acceptarà la titulació de grau de Ciències de l’Activitat Física i
de l’Esport.
Veure la relació a l’annex 1 d’aquesta INTNOR.
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Forma de comptar 2 anys d'experiència
Atès que el concepte temporal de 2 anys a vegades porta conflicte perquè no està clar amb
quin volum de dedicació cal que la persona hagi participat com educador/a en activitats
d’educació en el lleure durant aquests 2 anys, s’ha fet un càlcul estimatiu de les hores
mínimes de dedicació d’un monitor/a o cap escolta en l’activitat anual de les seva entitat,
s’ha multiplicat per dos i el nombre d’hores resultant s’ha establert com a referència.
Per tant:
Es considerarà que una persona té 2 anys d’experiència quan acrediti fefaentment un
mínim de 700 hores de dedicació com a educador/a en una o diverses activitat/s de
educació en el lleure.

Procediment a seguir per a tramitar la convalidació
La persona interessada presentarà a l’escola, on vol fer el curs de director:
- Documents originals de la titulació que acredita.
- Documents originals emesos per la/les entitats corresponents on hi consti com a mínim:
• Nom de l’entitat
• CIF de l’entitat
• Nom, càrrec i NIF de la persona que signa
• Nom i NIF de la persona que opta a la convalidació
• Número d’hores realitzades
• Activitat/s realitzades.
L’escola farà la sol·licitud de validació mitjançant l’apartat “Gestió de mòduls / gestió de
convalidacions”, del Programa Titus, adjuntant escanejats els documents corresponents.
Des de la Direcció General de Joventut es procedirà a acceptar o rebutjar la Sol·licitud.
Les escoles podran iniciar la matriculació de l’alumne un cop estigui acceptada la sol·licitud
de convalidació de títols i d’experiència.

Calàbria, 147
08015 Barcelona
Tel. 93 483 84 33
Fax 93 483 83 00

Annex 1
Llista de titulacions vàlides per a la convalidació del curs de directors

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Grau, Diplomatura o llicenciatura en educació infantil,
Grau, Diplomatura o llicenciatura en educació primària
Grau, Diplomatura o llicenciatura en educació social
Grau, Diplomatura o llicenciatura en mestre d’educació
infantil
Grau, Diplomatura o llicenciatura en mestre d’educació
primària
Grau, Diplomatura o llicenciatura en pedagogia
Grau, Diplomatura o llicenciatura en psicologia
Cicle formatiu de grau superior d’educació infantil
Cicle formatiu de grau superior d’integració social
Grau, Diplomatura o Llicenciatura + Màster de Formació
del Professorat
Grau, Diplomatura o Llicenciatura + Certificat d’Aptitud
Pedagògica (antic)
Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
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