IES CTEIB CURS ACADÈMIC 20___ - 20___
Acord número:

Acord de col·laboració entre el centre educatiu i l’entitat esportiva col·laboradora per al desenvolupament
del Bloc/Mòdul de formació pràctica dels ensenyaments esportius de règim especial
Parts:
El Sr./ La Sra.

Sonia Gabaldón Sisternas

com a directora del centre educatiu IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears
localitzat a

Palma de Mallorca Adreça Gremi Forners, 4 (Polígon de Son Castellò)

Codi postal
Telèfons

07009
971433714

amb DNI número

29178651T

Codi del centre

07013383

CIF
FAX

El Sr./ La Sra.

Q5755016B
971433742

amb DNI número

com a representant legal de l’entitat esportiva col·laboradora
localitzada a
Adreça
Codi postal

CIF

Telèfons

FAX

Antecedents:
1.

Els ensenyaments esportius de règim especial establerts a l’empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, que condueixen

a l’obtenció dels títols de Tècnic esportiu i de Tècnic esportiu superior (LOGSE) en la modalitat o especialitat corresponent, tenen un Bloc
de formació pràctica a cadascun dels nivells en què s’ordenen.
2.

Els ensenyaments esportius de règim especial establerts a l’empara del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, que condueixen a

l’obtenció dels títols de Tècnic esportiu i de Tècnic esportiu superior (LOE) en la modalitat o especialitat corresponent, tenen un Mòdul de
formació pràctica a cadascun dels nivells en què s’ordenen.
3.

El Bloc/Mòdul de formació pràctica s’ha de dur a terme en institucions esportives de titularitat pública o en entitats privades, per la

qual cosa és necessària la col·laboració d’aquestes. El marc de col·laboració s’estableix mitjançant la signatura d’un acord de col.laboració
entre el centre educatiu que té autoritzada la impartició dels ensenyaments esportius esmentats i l’entitat esportiva en què es pot fer el
Bloc
de formació práctica.
Clàusules
1.

L’objecte d’aquest Acord és establir el marc de col·laboració entre les entitats a les quals representen per al desenvolupament del
Bloc/Mòdul de formació pràctica de l’alumnat que cursa ensenyaments esportius de règim especial, d’acord amb la normativa
vigent establerta per la Conselleria d’Educació i Cultura.

2.

L’Acord no comporta despesa econòmica per a cap de les parts.

3.

La duració de l’Acord ha de ser d’un any a partir de la seva signatura. Es considera prorrogat automàticament, per períodes anuals,
quan cap de les parts firmants manifesti el contrari amb una antelació mínima d’un mes abans del venciment del termini original o
de cadascuna de les seves pròrrogues.
L’Acord de col·laboració vigent s’extingeix per acabament dels temps convingut. També es pot rescindir per acord mutu, o per
denuncia d’alguna de les parts per alguna de les causes que figuren a continuació:

4.

a) Cessament d’activitats del centre educatiu o de l’entitat esportiva col·laboradora.
b) Força major que impossibiliti desenvolupar adequadament les activitats programades per causes no imputables a l’alumnat.
c) Incompliment de les clàusules establertes a l’Acord de col·laboració, inadequació pedagògica de les pràctiques formatives o vulneració
de les normes que en siguin aplicables.
d) Incompliment molt greu del programa formatiu per part de l’entitat esportiva col·laboradora.

5. La col·laboració s’ha de concretar en les actuacions que figuren en el document annex.
Com a mostra de conformitat, signam aquest Acord en tres exemplars
Signat a :

, el dia:

Annex a l’Acord
Actuacions que concreten el marc de col·laboració
1)

El tutor de l'alumnat que cursa els ensenyaments esportius de règim especial en un centre educatiu s'ha d'adreçar a l'entitat
esportiva col·laboradora per pactar el programa formatiu que hi ha de seguir aquest alumnat durant la realització del
Bloc/Mòdul de formació pràctica. El programa formatiu s'ha de guardar com a annex a aquest Acord.

2)

L’entitat esportiva col.laboradora ha de designar un tutor, amb l’adequada formació tècnica, per pactar el contingut del
programa formatiu esmentat, coordinar les activitats formatives de l’alumnat i també, per orientar, realitzar el seguiment i
valorar el seu progrés.

3)

El tutor del centre educatiu ha de trametre a l’entitat esportiva col.laboradora la Relació d’alumnes que han de fer el
Bloc/Mòdul de formació pràctica en el període previst al programa formatiu. La Relació d’alumnes s’ha de guardar com a annex
a aquest Acord.

4)

L’alumnat que figuri a la Relació d’alumnes ha de dur a terme les activitats que s’estableixen al programa formatiu en les
instal·lacions de l’entitat esportiva col.laboradora o, si n’és el cas, en els espais on l’entitat faci la seva activitat esportiva, sense
que això impliqui cap tipus de relació jurídica laboral o funcionarial amb l’entitat, per la qual cosa no pot percebre cap
remuneració per la realització de les activitats programades.

5)

L’entitat esportiva es compromet a no cobrir, ni tan sols amb caràcter interí, cap lloc de treball en plantilla amb l’alumnat que
hi realitzi el Bloc/Mòdul de formació pràctica, llevat que s’estableixi una relació laboral de contraprestació econòmica per
serveis contractats. En aquest cas, es considera que l’alumne abandona el Bloc/Mòdul de formació pràctica. L’entitat esportiva
col.laboradora ha de comunicar aquest fet al tutor del centre educatiu, qui ho ha de comunicar al director del centre docent i,
aquest, a la vegada, a la direcció general competent en matèria d’ensenyaments esportius de règim especial.

6)

L’entitat esportiva col.laboradora es compromet a realitzar les activitats necessàries per permetre que l’alumnat pugui complir
el programa formatiu i a facilitar les relacions amb el tutor del centre educatiu.

7)

Cada alumne ha de disposar d’un document de seguiment i avaluació en el qual ha de fer constar les activitats realitzades a
cada sessió de cadascuna de les fases de desenvolupament del Bloc/Mòdul de formació pràctica. El tutor designat per l’entitat
esportiva col.laboradora ha de revisar i donar el vistiplau al document de seguiment emplenat i el tutor del centre educatiu l’ha
de supervisar i donar el vistiplau a les sessions quinzenals de seguiment en el centre educatiu. Tots tres hi poden fer constar
les observacions que estimin oportunes.

8)

L’alumnat ha de dur el document oficial d’identificació i el que l’acredita com a alumne d’un centre educatiu durant la
realització de qualsevol de les activitats que figuren en el programa formatiu.

9)

L’alumnat no pot, en cap cas, realitzar les activitats programades sense la presència del tècnic esportiu designat per l’entitat
esportiva col.laboradora o la de la persona en qui aquest les delegui.

10) El tutor del centre educatiu ha d’anar a les instal·lacions de l’entitat esportiva col.laboradora o, si n’és el cas, als espais on
l’entitat faci la seva activitat esportiva, com a mínim una vegada al mes, per reunir-se amb el tutor designat per l’entitat
esportiva col.laboradora per valorar el desenvolupament del programa formatiu i observar directament les activitats que
realitza l’alumnat. A més, ha de fer les tutories quinzenals amb l’alumnat en el centre educatiu.
11) L’alumnat que no assisteixi reiteradament a les activitats programades o sigui impuntual sense motiu, el que tengui un actitud
incorrecta o demostri falta d’aprofitament i el que incompleixi el programa formatiu pot ser sancionat amb el cessament de la
realització del Bloc/Mòdul de formació pràctica, d’acord amb el procediment que s’estableixi. El tutor designat per l’entitat
esportiva col.laboradora ha de comunicar aquestes situacions al tutor del centre educatiu tan aviat com es produeixin.
12) L’entitat esportiva col.laboradora ha de comunicar als representants dels treballadors el contingut del programa formatiu i, en
concret, el contingut, la durada, el calendari i l’horari de les sessions formatives programades, com també la localització on es
desenvoluparan.
13) Qualsevol accident que pugui succeir a l’alumnat durant el desenvolupament del Bloc/Mòdul de formació pràctica ha de ser
cobert per l’assegurança escolar, d’acord amb la reglamentació establerta pel Decret 2078/1971, de 13 d’agost (BOE de 13
setembre).
14) Els sinistres que afectin l’alumnat que no entra dins l'àmbit de cobertura de l’assegurança escolar s’han de cobrir per la pòllisa
d’assegurances complementària que s’ha d’haver signat de forma obligatòria per la Conselleria d’Educació i Cultura o bé pel
centre autoritzat per impartir els ensenyaments esportius de règim especial sense sosteniment econòmic per part de la
Conselleria d’Educació i Cultura, d’acord amb la normativa reguladora del Bloc/Mòdul de formació pràctica. A més, la pòlissa
d’assegurances complementària permet atendre, fins al límits que s’hi estableixen, la responsabilitat civil que es pot generar
per danys materials i/o corporals que pugui ocasionar l’alumnat que realitza el Bloc de formació pràctica en l’entitat esportiva
col.laboradora o a tercers.

Exemplar per a l'administració educativa

IES CTEIB CURS ACADÈMIC 20___ - 20___
Acord número:

Acord de col·laboració entre el centre educatiu i l’entitat esportiva col·laboradora per al desenvolupament
del Bloc/Mòdul de formació pràctica dels ensenyaments esportius de règim especial
Parts:
El Sr./ La Sra.

Sonia Gabaldón Sisternas

com a directora del centre educatiu IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears
localitzat a

Palma de Mallorca Adreça Gremi Forners, 4 (Polígon de Son Castellò)

Codi postal
Telèfons

07009
971433714

amb DNI número

29178651T

Codi del centre

07013383

CIF
FAX

El Sr./ La Sra.

Q5755016B
971433742

amb DNI número

com a representant legal de l’entitat esportiva col·laboradora
localitzada a
Adreça
Codi postal

CIF

Telèfons

FAX

Antecedents:
1.

Els ensenyaments esportius de règim especial establerts a l’empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, que condueixen

a l’obtenció dels títols de Tècnic esportiu i de Tècnic esportiu superior (LOGSE) en la modalitat o especialitat corresponent, tenen un Bloc
de formació pràctica a cadascun dels nivells en què s’ordenen.
2.

Els ensenyaments esportius de règim especial establerts a l’empara del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, que condueixen a

l’obtenció dels títols de Tècnic esportiu i de Tècnic esportiu superior (LOE) en la modalitat o especialitat corresponent, tenen un Mòdul de
formació pràctica a cadascun dels nivells en què s’ordenen.
3.

El Bloc/Mòdul de formació pràctica s’ha de dur a terme en institucions esportives de titularitat pública o en entitats privades, per la

qual cosa és necessària la col·laboració d’aquestes. El marc de col·laboració s’estableix mitjançant la signatura d’un acord de col.laboració
entre el centre educatiu que té autoritzada la impartició dels ensenyaments esportius esmentats i l’entitat esportiva en què es pot fer el
Bloc
de formació práctica.
Clàusules
1.

L’objecte d’aquest Acord és establir el marc de col·laboració entre les entitats a les quals representen per al desenvolupament del
Bloc/Mòdul de formació pràctica de l’alumnat que cursa ensenyaments esportius de règim especial, d’acord amb la normativa
vigent establerta per la Conselleria d’Educació i Cultura.

2.

L’Acord no comporta despesa econòmica per a cap de les parts.

3.

La duració de l’Acord ha de ser d’un any a partir de la seva signatura. Es considera prorrogat automàticament, per períodes anuals,
quan cap de les parts firmants manifesti el contrari amb una antelació mínima d’un mes abans del venciment del termini original o
de cadascuna de les seves pròrrogues.
L’Acord de col·laboració vigent s’extingeix per acabament dels temps convingut. També es pot rescindir per acord mutu, o per
denuncia d’alguna de les parts per alguna de les causes que figuren a continuació:

4.

a) Cessament d’activitats del centre educatiu o de l’entitat esportiva col·laboradora.
b) Força major que impossibiliti desenvolupar adequadament les activitats programades per causes no imputables a l’alumnat.
c) Incompliment de les clàusules establertes a l’Acord de col·laboració, inadequació pedagògica de les pràctiques formatives o vulneració
de les normes que en siguin aplicables.
d) Incompliment molt greu del programa formatiu per part de l’entitat esportiva col·laboradora.

5. La col·laboració s’ha de concretar en les actuacions que figuren en el document annex.
Com a mostra de conformitat, signam aquest Acord en tres exemplars
Signat a :

, el dia:

Annex a l’Acord
Actuacions que concreten el marc de col·laboració
1)

El tutor de l'alumnat que cursa els ensenyaments esportius de règim especial en un centre educatiu s'ha d'adreçar a l'entitat
esportiva col·laboradora per pactar el programa formatiu que hi ha de seguir aquest alumnat durant la realització del
Bloc/Mòdul de formació pràctica. El programa formatiu s'ha de guardar com a annex a aquest Acord.

2)

L’entitat esportiva col.laboradora ha de designar un tutor, amb l’adequada formació tècnica, per pactar el contingut del
programa formatiu esmentat, coordinar les activitats formatives de l’alumnat i també, per orientar, realitzar el seguiment i
valorar el seu progrés.

3)

El tutor del centre educatiu ha de trametre a l’entitat esportiva col.laboradora la Relació d’alumnes que han de fer el
Bloc/Mòdul de formació pràctica en el període previst al programa formatiu. La Relació d’alumnes s’ha de guardar com a annex
a aquest Acord.

4)

L’alumnat que figuri a la Relació d’alumnes ha de dur a terme les activitats que s’estableixen al programa formatiu en les
instal·lacions de l’entitat esportiva col.laboradora o, si n’és el cas, en els espais on l’entitat faci la seva activitat esportiva, sense
que això impliqui cap tipus de relació jurídica laboral o funcionarial amb l’entitat, per la qual cosa no pot percebre cap
remuneració per la realització de les activitats programades.

5)

L’entitat esportiva es compromet a no cobrir, ni tan sols amb caràcter interí, cap lloc de treball en plantilla amb l’alumnat que
hi realitzi el Bloc/Mòdul de formació pràctica, llevat que s’estableixi una relació laboral de contraprestació econòmica per
serveis contractats. En aquest cas, es considera que l’alumne abandona el Bloc/Mòdul de formació pràctica. L’entitat esportiva
col.laboradora ha de comunicar aquest fet al tutor del centre educatiu, qui ho ha de comunicar al director del centre docent i,
aquest, a la vegada, a la direcció general competent en matèria d’ensenyaments esportius de règim especial.

6)

L’entitat esportiva col.laboradora es compromet a realitzar les activitats necessàries per permetre que l’alumnat pugui complir
el programa formatiu i a facilitar les relacions amb el tutor del centre educatiu.

7)

Cada alumne ha de disposar d’un document de seguiment i avaluació en el qual ha de fer constar les activitats realitzades a
cada sessió de cadascuna de les fases de desenvolupament del Bloc/Mòdul de formació pràctica. El tutor designat per l’entitat
esportiva col.laboradora ha de revisar i donar el vistiplau al document de seguiment emplenat i el tutor del centre educatiu l’ha
de supervisar i donar el vistiplau a les sessions quinzenals de seguiment en el centre educatiu. Tots tres hi poden fer constar
les observacions que estimin oportunes.

8)

L’alumnat ha de dur el document oficial d’identificació i el que l’acredita com a alumne d’un centre educatiu durant la
realització de qualsevol de les activitats que figuren en el programa formatiu.

9)

L’alumnat no pot, en cap cas, realitzar les activitats programades sense la presència del tècnic esportiu designat per l’entitat
esportiva col.laboradora o la de la persona en qui aquest les delegui.

10) El tutor del centre educatiu ha d’anar a les instal·lacions de l’entitat esportiva col.laboradora o, si n’és el cas, als espais on
l’entitat faci la seva activitat esportiva, com a mínim una vegada al mes, per reunir-se amb el tutor designat per l’entitat
esportiva col.laboradora per valorar el desenvolupament del programa formatiu i observar directament les activitats que
realitza l’alumnat. A més, ha de fer les tutories quinzenals amb l’alumnat en el centre educatiu.
11) L’alumnat que no assisteixi reiteradament a les activitats programades o sigui impuntual sense motiu, el que tengui un actitud
incorrecta o demostri falta d’aprofitament i el que incompleixi el programa formatiu pot ser sancionat amb el cessament de la
realització del Bloc/Mòdul de formació pràctica, d’acord amb el procediment que s’estableixi. El tutor designat per l’entitat
esportiva col.laboradora ha de comunicar aquestes situacions al tutor del centre educatiu tan aviat com es produeixin.
12) L’entitat esportiva col.laboradora ha de comunicar als representants dels treballadors el contingut del programa formatiu i, en
concret, el contingut, la durada, el calendari i l’horari de les sessions formatives programades, com també la localització on es
desenvoluparan.
13) Qualsevol accident que pugui succeir a l’alumnat durant el desenvolupament del Bloc/Mòdul de formació pràctica ha de ser
cobert per l’assegurança escolar, d’acord amb la reglamentació establerta pel Decret 2078/1971, de 13 d’agost (BOE de 13
setembre).
14) Els sinistres que afectin l’alumnat que no entra dins l'àmbit de cobertura de l’assegurança escolar s’han de cobrir per la pòllisa
d’assegurances complementària que s’ha d’haver signat de forma obligatòria per la Conselleria d’Educació i Cultura o bé pel
centre autoritzat per impartir els ensenyaments esportius de règim especial sense sosteniment econòmic per part de la
Conselleria d’Educació i Cultura, d’acord amb la normativa reguladora del Bloc/Mòdul de formació pràctica. A més, la pòlissa
d’assegurances complementària permet atendre, fins al límits que s’hi estableixen, la responsabilitat civil que es pot generar
per danys materials i/o corporals que pugui ocasionar l’alumnat que realitza el Bloc de formació pràctica en l’entitat esportiva
col.laboradora o a tercers.

Exemplar per al centre educatiu

IES CTEIB CURS ACADÈMIC 20___ - 20___
Acord número:

Acord de col·laboració entre el centre educatiu i l’entitat esportiva col·laboradora per al desenvolupament
del Bloc/Mòdul de formació pràctica dels ensenyaments esportius de règim especial
Parts:
El Sr./ La Sra.

Sonia Gabaldón Sisternas

com a directora del centre educatiu IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears
localitzat a

Palma de Mallorca Adreça Gremi Forners, 4 (Polígon de Son Castellò)

Codi postal
Telèfons

07009
971433714

amb DNI número

29178651T

Codi del centre

07013383

CIF
FAX

El Sr./ La Sra.

Q5755016B
971433742

amb DNI número

com a representant legal de l’entitat esportiva col·laboradora
localitzada a
Adreça
Codi postal

CIF

Telèfons

FAX

Antecedents:
1.

Els ensenyaments esportius de règim especial establerts a l’empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, que condueixen

a l’obtenció dels títols de Tècnic esportiu i de Tècnic esportiu superior (LOGSE) en la modalitat o especialitat corresponent, tenen un Bloc
de formació pràctica a cadascun dels nivells en què s’ordenen.
2.

Els ensenyaments esportius de règim especial establerts a l’empara del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, que condueixen a

l’obtenció dels títols de Tècnic esportiu i de Tècnic esportiu superior (LOE) en la modalitat o especialitat corresponent, tenen un Mòdul de
formació pràctica a cadascun dels nivells en què s’ordenen.
3.

El Bloc/Mòdul de formació pràctica s’ha de dur a terme en institucions esportives de titularitat pública o en entitats privades, per la

qual cosa és necessària la col·laboració d’aquestes. El marc de col·laboració s’estableix mitjançant la signatura d’un acord de col.laboració
entre el centre educatiu que té autoritzada la impartició dels ensenyaments esportius esmentats i l’entitat esportiva en què es pot fer el
Bloc
de formació práctica.
Clàusules
1.

L’objecte d’aquest Acord és establir el marc de col·laboració entre les entitats a les quals representen per al desenvolupament del
Bloc/Mòdul de formació pràctica de l’alumnat que cursa ensenyaments esportius de règim especial, d’acord amb la normativa
vigent establerta per la Conselleria d’Educació i Cultura.

2.

L’Acord no comporta despesa econòmica per a cap de les parts.

3.

La duració de l’Acord ha de ser d’un any a partir de la seva signatura. Es considera prorrogat automàticament, per períodes anuals,
quan cap de les parts firmants manifesti el contrari amb una antelació mínima d’un mes abans del venciment del termini original o
de cadascuna de les seves pròrrogues.
L’Acord de col·laboració vigent s’extingeix per acabament dels temps convingut. També es pot rescindir per acord mutu, o per
denuncia d’alguna de les parts per alguna de les causes que figuren a continuació:

4.

a) Cessament d’activitats del centre educatiu o de l’entitat esportiva col·laboradora.
b) Força major que impossibiliti desenvolupar adequadament les activitats programades per causes no imputables a l’alumnat.
c) Incompliment de les clàusules establertes a l’Acord de col·laboració, inadequació pedagògica de les pràctiques formatives o vulneració
de les normes que en siguin aplicables.
d) Incompliment molt greu del programa formatiu per part de l’entitat esportiva col·laboradora.

5. La col·laboració s’ha de concretar en les actuacions que figuren en el document annex.
Com a mostra de conformitat, signam aquest Acord en tres exemplars
Signat a :

, el dia:

Annex a l’Acord
Actuacions que concreten el marc de col·laboració
1)

El tutor de l'alumnat que cursa els ensenyaments esportius de règim especial en un centre educatiu s'ha d'adreçar a l'entitat
esportiva col·laboradora per pactar el programa formatiu que hi ha de seguir aquest alumnat durant la realització del
Bloc/Mòdul de formació pràctica. El programa formatiu s'ha de guardar com a annex a aquest Acord.

2)

L’entitat esportiva col.laboradora ha de designar un tutor, amb l’adequada formació tècnica, per pactar el contingut del
programa formatiu esmentat, coordinar les activitats formatives de l’alumnat i també, per orientar, realitzar el seguiment i
valorar el seu progrés.

3)

El tutor del centre educatiu ha de trametre a l’entitat esportiva col.laboradora la Relació d’alumnes que han de fer el
Bloc/Mòdul de formació pràctica en el període previst al programa formatiu. La Relació d’alumnes s’ha de guardar com a annex
a aquest Acord.

4)

L’alumnat que figuri a la Relació d’alumnes ha de dur a terme les activitats que s’estableixen al programa formatiu en les
instal·lacions de l’entitat esportiva col.laboradora o, si n’és el cas, en els espais on l’entitat faci la seva activitat esportiva, sense
que això impliqui cap tipus de relació jurídica laboral o funcionarial amb l’entitat, per la qual cosa no pot percebre cap
remuneració per la realització de les activitats programades.

5)

L’entitat esportiva es compromet a no cobrir, ni tan sols amb caràcter interí, cap lloc de treball en plantilla amb l’alumnat que
hi realitzi el Bloc/Mòdul de formació pràctica, llevat que s’estableixi una relació laboral de contraprestació econòmica per
serveis contractats. En aquest cas, es considera que l’alumne abandona el Bloc/Mòdul de formació pràctica. L’entitat esportiva
col.laboradora ha de comunicar aquest fet al tutor del centre educatiu, qui ho ha de comunicar al director del centre docent i,
aquest, a la vegada, a la direcció general competent en matèria d’ensenyaments esportius de règim especial.

6)

L’entitat esportiva col.laboradora es compromet a realitzar les activitats necessàries per permetre que l’alumnat pugui complir
el programa formatiu i a facilitar les relacions amb el tutor del centre educatiu.

7)

Cada alumne ha de disposar d’un document de seguiment i avaluació en el qual ha de fer constar les activitats realitzades a
cada sessió de cadascuna de les fases de desenvolupament del Bloc/Mòdul de formació pràctica. El tutor designat per l’entitat
esportiva col.laboradora ha de revisar i donar el vistiplau al document de seguiment emplenat i el tutor del centre educatiu l’ha
de supervisar i donar el vistiplau a les sessions quinzenals de seguiment en el centre educatiu. Tots tres hi poden fer constar
les observacions que estimin oportunes.

8)

L’alumnat ha de dur el document oficial d’identificació i el que l’acredita com a alumne d’un centre educatiu durant la
realització de qualsevol de les activitats que figuren en el programa formatiu.

9)

L’alumnat no pot, en cap cas, realitzar les activitats programades sense la presència del tècnic esportiu designat per l’entitat
esportiva col.laboradora o la de la persona en qui aquest les delegui.

10) El tutor del centre educatiu ha d’anar a les instal·lacions de l’entitat esportiva col.laboradora o, si n’és el cas, als espais on
l’entitat faci la seva activitat esportiva, com a mínim una vegada al mes, per reunir-se amb el tutor designat per l’entitat
esportiva col.laboradora per valorar el desenvolupament del programa formatiu i observar directament les activitats que
realitza l’alumnat. A més, ha de fer les tutories quinzenals amb l’alumnat en el centre educatiu.
11) L’alumnat que no assisteixi reiteradament a les activitats programades o sigui impuntual sense motiu, el que tengui un actitud
incorrecta o demostri falta d’aprofitament i el que incompleixi el programa formatiu pot ser sancionat amb el cessament de la
realització del Bloc/Mòdul de formació pràctica, d’acord amb el procediment que s’estableixi. El tutor designat per l’entitat
esportiva col.laboradora ha de comunicar aquestes situacions al tutor del centre educatiu tan aviat com es produeixin.
12) L’entitat esportiva col.laboradora ha de comunicar als representants dels treballadors el contingut del programa formatiu i, en
concret, el contingut, la durada, el calendari i l’horari de les sessions formatives programades, com també la localització on es
desenvoluparan.
13) Qualsevol accident que pugui succeir a l’alumnat durant el desenvolupament del Bloc/Mòdul de formació pràctica ha de ser
cobert per l’assegurança escolar, d’acord amb la reglamentació establerta pel Decret 2078/1971, de 13 d’agost (BOE de 13
setembre).
14) Els sinistres que afectin l’alumnat que no entra dins l'àmbit de cobertura de l’assegurança escolar s’han de cobrir per la pòllisa
d’assegurances complementària que s’ha d’haver signat de forma obligatòria per la Conselleria d’Educació i Cultura o bé pel
centre autoritzat per impartir els ensenyaments esportius de règim especial sense sosteniment econòmic per part de la
Conselleria d’Educació i Cultura, d’acord amb la normativa reguladora del Bloc/Mòdul de formació pràctica. A més, la pòlissa
d’assegurances complementària permet atendre, fins al límits que s’hi estableixen, la responsabilitat civil que es pot generar
per danys materials i/o corporals que pugui ocasionar l’alumnat que realitza el Bloc de formació pràctica en l’entitat esportiva
col.laboradora o a tercers.

Exemplar per a l'entitat esportiva col.laboradora

