REF06/Pla d'Activitats
Vist i plau del Departament d'Ensenyament
Núm. de registre data
Pròrroga núm:
PLANIFICACIÓ PLA D'ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL. LES PARTS SOTASIGNANTS ACORDEN
La formalització del següent pla d'activitats d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les condicions que s'especifiquen.
PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: ROSA Mª TOLÓS GARRIGÓS
Tutor/a del Centre: TINA BES
Dades de contacte:

Com a Director/a del Centre: INSTITUT ABAT OLIBA

PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA
El/La Sr/Sra:
En concepte de:
Tutor/a de l'Empresa/Entitat:

De l'entitat:

PER L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom:

DNI:

Família Professional: ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA
Estudi: CERTIFICAT D'EXCURSIONISME (8111)
Durada FCT: 150 hores
Àmbit professional i de treball
Aquest/a professional exerceix la seva activitat en escoles i centres d'iniciació esportiva,clubs i associacions
esportives,federacions d'esports de muntanya i escalada,patronats esportius,empreses de serveis esportius, centres escolars
[activitats extracurriculars].
Pla d'activitats
Activitats formatives
1. Relacionades amb la iniciació en la pràctica de l'excursionisme
1.1. Col·laboració en la preparació i realització de sortides i cursos d'iniciació a l'excursionisme.
1.2. Col·laboració en la preparació, realització i control de marxes i curses de muntanya.
2. Relacionades amb la promoció d'activitats excursionistes
2.1. Impartició de xerrades i/o conferències de promoció de l'activitat excursionista.
2.2. Col·laboració en l'elaboració dels continguts per a la promoció de l'activitat excursionista.
2.3. Divulgació, mitjançant campanyes o actes puntuals, d'activitats excursionistes.
3. Relacionades amb l'acompanyament de persones que participen en activitats d'excursionisme:
3.1. Col·laboració en l'execució d'activitats excursionistes.
3.2. Col·laboració en l'organització de campaments i estades.
4. Activitats formatives de referència relacionades amb la conservació del medi
4.1. Conscienciació sistemàtica de la importància de la conservació del medi de totes les persones
assistents a les activitats excursionistes.
4.2. Demostració d'activitats de respecte i conservació del medi.

Per tal que així consti, s'estén aquest pla d'activitats i el signen les parts interessades.
1. Pel centre
2. Per l'Empresa/entitat col·laboradora

El/La tutor/a de pràctiques: TINA BES
BID.Banc Integrat de Dades

El/La tutor/a de l'Empresa/Entitat col·laboradora:

