
 

 
 

Curs de vetllador i vetlladora  
Monitor/a d’infants amb necessitats educatives espe cials 
 
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.  
 
Amb aquesta formació podràs adquirir les nocions bàsiques en les principals 
competències d’aquest perfil professional. 
 
Dirigit a joves de Sant Boi d'entre 18 i 30 anys, amb el Carnet SB Jove activat, 
interessats/des en l'educació i l'escola inclusiva. Imprescindible ser major de 18 anys. 
 
Pel que fa al contingut del curs, aquest s'estructura de la següent manera: 
• Escola inclusiva. Coneixements bàsics del sistema educatiu i els continguts escolars.  
• Rol, funcions i tasques del vetllador/a escolar.  
• Àmbit d’intervenció educativa del vetllador. Els PI.  
• Necessitats educatives especials. Concepte. Tipus més prevalents i les seves 
característiques.  
• Psicologia del desenvolupament. Tipologia de trastorns. 
• Equip interdisciplinari: coordinació i avaluació i serveis externs.  
• Nocions bàsiques de primers auxilis i prevenció d’accidents.  
 
El curs es durà a terme del 21 de setembre al 20 de novembre de 2020. 
 
El curs consta de 40 hores online, a través duna plataforma moodle que ofereix 
l’escola EFA, la qual imparteix el curs. 
 
Els/les alumnes hauran de comptar amb una connexió a internet estable amb la 
possibilitat de fer videotrucades. 
 
Observacions: 
 
• L'organització permet treballar de forma asincrònica: 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 la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en 
la que es realitza el curs. Els 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 és un requisit indispensable llegir tot el material pedagògic, 
realitzant les activitats integrades a aquest, i també realitzar totes les activitats de 
participació.  
 
Impartit i certificació del curs a càrrec de l’Escola EFA http://www.escolaefa.cat/ 


