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NORMATIVA 2016/2017

MÓDULO BÁSICO DE ESCULTISMO E MÓDULO DE
METODOLOXÍA DE SECCIÓNS
ETAPA DE EDUCADOR SCOUT
(Nó Gilwell)

CONDICIÓNS PREVIAS
1- Ter 18 ou máis anos
2-FORMACIÓN ACADÉMICA
-Ter o graduado escolar, o graduado de Educación Secundaria Obrigatoria ou ser
técnico/auxiliar en Formación Profesional.
3- PARA SOCIOS DE GRUPOS DE ASDE – SCOUTS DE GALICIA:
Ser Scouter recoñecido por ASDE – Scouts de Galicia. No caso de matrícula no módulo de
Metodoloxía de Seccións o alumno deberá ter a idade necesaria marcada por ASDE –
Scouts de Galicia para poder traballar na sección correspondente.

Inscrita no censo de Escolas de Tempo Libre da Xunta de Galicia co nº G-10. CIF G-36760460. A Federación ASDE - Scouts de Galicia - Exploradores de Galicia ostenta a titularidade desta Escola.

CONTIDOS
(Ambos os dous módulos están incluídos na fase teórica do curso de Monitor
de Tempo Libre. A súa aprobación gardarase para o curso 17-18)
Módulo BÁSICO DE ESCULTISMO

20 h
MANADA

Módulo de METODOLOXÍA DE
SECCIÓNS

20 h
TROPA SCOUT

*Tras o remate do módulo de Metodoloxía de Seccións deberase entregar un comentario
crítico sobre un dos libros sinalados polo claustro da ESIM.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Para superar estes módulos da etapa de Formación de Educador Scout os alumnos
deberán:
 Cumprir cos requisitos administrativos fixados pola ESIM.
 Superar con éxito a avaliación de todos e cada un dos módulos formativos.
 Participar activa e positivamente, demostrando unha clara disposición á
autoformación e amosando un sincero interese polos contidos do curso.
 Aplicar as técnicas e contidos aprendidas no curso, reflectíndoas na memoria
de prácticas.
 Cumprir as normas básicas de convivencia.
O Claustro de Profesores reunirase periodicamente para realizar o seguimento de cada
alumno cos titores de formación asignados.

FALTAS E AUSENCIAS
Será condición indispensable para que un alumno poda ser avaliado que as faltas ou
ausencias non superen, entre ambos os dous módulos, en ningún caso o 10% das horas que
suman (40 h), é dicir, 4 horas. De ser a ausencia maior entre os dous módulos, o alumno xa
non poderá ser avaliado.
Cando se produce unha falta, o alumno terá que realizar un traballo equivalente polas
sesións ou módulos aos que se ausentou. Este traballo será asignado polo director do módulo.
Será indispensable ter apto este traballo para poder ser avaliado.
NOTA: Os momentos comúns dos módulos coma o acto comunitario, recollida ou avaliación
tamén computan horas e son susceptibles de ter que facer o traballo pertinente.

TRAMITACIÓN NO CASO DE CONTAR CON TÍTULO DE
MONITOR DE TEMPO LIBRE
En caso de posuír o título de monitor de tempo libre por outra escola de tempo libre que non
sexa a ESIM, para completar a Etapa de Formación de Educador Scout será necesario:
o Ter cursado o Módulo Básico de Escultismo, o Módulo de Metodoloxía de
Seccións e ter entregado o comentario crítico sobre o libro asignado á
sección pola que se fai o curso (en formato dixital unha vez sexa aprobada
polo Titor)
o Remitir á Escola Scout Insignia de Madeira:
Unha fotocopia do Título de Monitor de Tempo Libre
Solicitude da finalización da Etapa de Formación

INSCRICIÓN, DOCUMENTACIÓN E Nº DE PRAZAS
O prazo de inscrición nos Módulos de Básico de Escultismo e Metodolóxico de
Seccións é ÚNICO. Está aberto ata o 5 de outubro .
As inscricións enviaranse á dirección de correo electrónico seguinte:
esim@scoutsdegalicia.org
- A documentación precisa para a inscrición é a seguinte:
-Follas de inscrición cubertas.
-Xustificante de pago do 50% do total da matrícula (No caso dos
módulos de reciclaxe o pago da fianza: 10 euros)

NOTAS IMPORTANTES:
- Todo este material mandarase escaneado vía correo electrónico xunto co
formulario de inscrición cuberto.
- O restante 50% do pago matrícula realizarase nos cursos. En cada un se
abonará o 50% do custe do módulo.
- O número de alumnos admitidos nos cursos serán un máximo de 25 en
cada curso. A admisión farase por orden de inscrición ata cubrir as 25 prazas.

