
                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                   

  

 

NÚM. HORES CURS: 40h 

NÚM. ALUMNES: 15 

DATA D’INICI PREVISTA: 22-02-2021 

DATA DE FINALITZACIÓ PREVISTA: 18-04-2021 

DESCRIPCIÓ: 

L’escola és un espai d’intervenció educativa on cada cop més el concepte d’educació inclusiva substitueix 

el concepte d’integració. L’escola és conscient que s’ha d’adaptar al seu alumnat, sent capaç de modificar 

continguts i metodologies didàctiques per atendre a les necessitats de tots els i les alumnes. A partir 

d’aquest nou paradigma pren força la figura del vetllador/a escolar a l’aula, un perfil professional 

relativament nou que vetlla per garantir la participació dins l’escola d’alumnes amb necessitats especials. 

 

El vetllador/a escolar no compta amb una formació específica per a portar a terme les seves funcions. Per 

això des de l’Escola Efa plantegem una formació que permeti adquirir les nocions bàsiques en les 

principals competències d’aquest perfil professional. 

 

PERFIL DE L’ALUMNAT:  

Totes les persones interessades en l'educació, i l'escola inclusiva. 

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms/es. 

 

 CONTINGUTS: 

- Paper i funcions del vetllador/a 

- Relació amb l’escola i les famílies 

- Classificació de les diferents diversitats funcionals 

- Discapacitats sensorials 

- Discapacitats físiques 

- Discapacitats psíquiques 

- Trastorns de conducta: Eines i recursos per a la inclusió 

- Control postural i tècniques de prevenció d’accidents 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER PARTICIPAR AL PROCÉS DE SELECCIÓ:  

- Fotocòpia del DNI/NIE 

- Si estàs treballant: la capçalera de l’última nòmina o l’últim rebut d'autònoms 

- Si estàs a l’atur: fotocòpia del document DARDO 

 

 

 

VETLLADOR I VETLLADORA (ON LINE) 

Escola EFA 

http://www.bdv.cat/perfil/esbarbera/recursos/recursos/bases_contractaci__plans_ocupaci__persones_vetlladores_i_conserges.pdf
http://www.escolaefa.cat/


                                                                        

                                                                                                               

 

MÉS INFORMACIÓ I/O INSCRIPCIONS:  

 

Informació:  Fundació Barberà Promoció 

     931792837 (ext.713) – 662309470  

     formacio@barberapromocio.cat 

Inscripcions:  On line: Escola EFA: https://escolaefa.cat/formulari.php?id=3249 

 

 

OBSERVACIONS: 

L’ organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici 

i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en moment que més li convingui.  

Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-

se a la plataforma, com mínim, cada dos dies.  

 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza 

el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps 

màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres). 

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un/a 

alumne/a no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al/a la  tutor/a del curs qui 

valorarà la possibilitat de fer una excepció). 

Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques 

abans del diumenge a les 23:55h. 

 

El curs no té cap cost directe per a l'alumne/a i està 100% subvencionada pel Consorci de la Formació 

Contínua de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

 

 

mailto:formacio@barberapromocio.cat
https://escolaefa.cat/formulari.php?id=3249
http://www.bdv.cat/perfil/esbarbera/recursos/recursos/bases_contractaci__plans_ocupaci__persones_vetlladores_i_conserges.pdf

