4a. DIRECTRIU PER A LES ESCOLES D’EDUCADORS EN EL LLEURE
VINCULADES A L’ESTAT D’ALARMA PER COVID19
De 3 de juny de 2020
Aquesta directriu completa la 3a. directriu
CRITERIS
Aquesta directriu completa la 3a. directriu de 30/04/2020 i estableix les següents qüestions
relacionades amb la formació a distància i té la funció de concretar operativament la Resolució
xxx
Es permet fer cursos de monitor/s i de director/s que puguin ser fins al 100% a distància.
No cal que siguin 100% a distància, és a dir, és permet que cada escola pugui fer el percentatge
de formació a distància que consideri més adequat. Es considerarà que s’acull a la present
directriu si supera el percentatge de formació a distància que permet l’ordre BSF/192/2015.
El període que es permetrà fer aquest tipus de cursos seria fins 30/09/2020, prorrogable si les
circumstàncies ho fan necessari. Per a establir el termini del 30/09/2020 es considerarà la data
d’inici del curs.
Les característiques de la plataforma i recursos per a fer aquestes formacions a distància seran
les que ja estan reflectides en la 3a. directriu.
Per a sol·licitar l’autorització d’aquests cursos l’escola haurà de presentar el seu projecte
d’adaptació a fer formació a distància, Si aquesta adaptació ja s’ha presentat i validat per a
peticions que s’acollissin a la 3a. directriu no cal que la tornar-la a presentar.
El nombre màxim d’alumnes per curs serà de 35, seguint el què ja marca la Ordre vigent.
Si s’opta per a fer alguns cursos a distància, el nombre màxim de cursos (a distància + els que
eventualment puguin ser presencials) que s’admetrà per escola durant el període “inici estat
d’alarma (14/03/2020) fins al 30/09/2020” serà el mateix que els que va fer en el mateix període
l’any 2019. Per fixar aquest màxim no es computaran els cursos ja iniciats abans del 14/03/2020
, que van ser interromputs i que, posteriorment, es va permetre acabar on-line, En els casos
d’escoles que en aquest període de l‘any 2019 no haguessin fet cap curs se’n permetrà 1. El
motiu d’aquesta restricció és evitar la inflació de cursos a distància.

TRAMITACIÓ
La tramitació de les sol·licituds d’autorització es farà de la següent manera:
Escoles que hagin estat autoritzades per la DGJ a fer cursos en base a la 3a Directriu
Únicament hauran de CREAR al TITUS aquests cursos fets a l’empara de la 4a Directriu
respectant el número màxim de cursos permesos.
Els cursos es crearan de la forma habitual al Titus però atenent al següent:
 A la Modalitat del curs posar: "4a directriu CoVid19, on-line 100%" o 4a directriu
Covid 19, on-line % divers”
 A les Dades Curs, marcar obligatòriament el botó de “difondre curs”





A es Dades Econòmiques, a l’apartat observacions, fer constar al principi: "Curs online 100%, Covid 19” o "Curs on-line XX%, Covid 19”
Annexar el projecte del curs a l'apartat Documents de la carpeta Calendari Programa .
Un cop CREATS els cursos al TITUS les EELIJ ja podran fer-ne publicitat.

També hauran d’enviar per correu electrònic a diplomesmd@gencat.cat segons el model:
Programa de cursos que s’acullen a 4a. directriu
ESCOLA:
codi curs
escola

M

D

data inici

data fi

%
formació a
distància

data
prevista
notificació

Escoles que NO hagin estat autoritzades per la DGJ a fer cursos en base a la 3a Directriu
Hauran de presentar un únic projecte de curs de formació a distància. El contingut mínim del
projecte serà:
- Mecanismes que s’empraran per impartir aquestes formacions a distància, ja sigui mitjançant
eines telemàtiques o en un entorn virtual d’aprenentatge (EVA).
o Per eines telemàtiques, s'ha d'entendre l'ús de qualsevol tipus de recurs informàtic a
través d'internet que permeti la interacció alumnes-formadors, per correu electrònic,
espais d'emmagatzematge compartit al núvol, videoconferències web, etc.
o Per entorn virtual d'aprenentatge (EVA), s'ha d'entendre aquell espai amb accés
restringit a la xarxa o online que permeti o faciliti l'aprenentatge mitjançant sistemes
telemàtics, de comunicació síncrona (aula virtual, videoconferències , xats...) i
asíncrona (correu electrònic, fòrum...). Aquest entorn ha d'estar subjecte a entorns web
i permetre a més l'allotjament de material virtual didàctic o formatiu.
o Aquestes dues alternatives han de permetre la comunicació entre les persones
participants i el personal docent, on les entitats posen a disposició dels participants
com a mínim un telèfon de contacte o adreça de correu electrònic per recollir dubtes,
incidències o problemes d'ús d'aquests mitjans. Així mateix, les entitats de formació
han de generar registres d'activitats amb la finalitat de posar-los a disposició de l'òrgan
de control.
- Mecanismes de control que s’establiran per garantir que els/les alumnes fan aquesta
formació a distància, i que ho fan amb aprofitament. En aquest sentit és essencial que
s’estableixin mecanismes de “devolució” dels alumnes conforme han seguit amb aprofitament
la formació a distància.
- Quadre resum dels cursos M i D que l’escola presenta a la 4a Directriu, segons el model:
ESCOLA:
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La manera de presentar aquesta documentació serà la següent:
Tots aquests documents requerits es presentaran, acompanyats d’un escrit de sol·licitud que
expliqui la petició que es fa i es detalli la relació dels documents que s’annexen. La sol·licitud
i tots els documents annexes han d’estar en format pdf i signats digitalment per la persona
responsable de l’escola. S’avançaran (per tal d’agilitzar la revisió) per correu electrònic a
l’adreça diplomesmd@gencat.cat
Tanmateix, però, la sol·licitud i documentació necessàriament també s’hauran d’entrar
formalment a través de la opció “Petició genèrica amb signatura electrònica” de tràmits gencat.
Aquesta formació a distància telemàtica no es podrà publicitar ni realitzar fins que l’escola no
rebi una autorització formal per part de la Direcció General de Joventut.
Un cop obtinguin l’Autorització de la DGJ, l’escola haurà de crear de la forma habitual al Titus
però atenent al següent:
 A la Modalitat del curs posar: "4a directriu CoVid19, on-line 100%" o 4a directriu
Covid 19, on-line % divers”
 A les Dades Curs, marcar obligatòriament el botó de “difondre curs”
 A es Dades Econòmiques, a l’apartat observacions, fer constar al principi: "Curs online 100%, Covid 19” o "Curs on-line XX%, Covid 19”
 Annexar el projecte del curs a l'apartat Documents de la carpeta Calendari Programa .
 Un cop CREATS els cursos al TITUS, l’escola ja en podrà fer publicitat.

