DIRECTRIUS PER A LES ESCOLES D’EDUCADORS/ES EN EL LLEURE
VINCULADES A L’ESTAT D’ALARMA PER COVID19
-Cursos creats i no iniciats17 d’abril de 2020
Atesa l’excepcional situació que s’està vivint degut a l’estat d’alarma decretat per
Covid19, la Direcció General de Joventut (DGJ), en data 2/04/2020, va establir un
seguit de mesures extraordinàries relacionades amb la formació d’educadors/es en el
lleure regulada per l’Ordre BSF/192/2015.
En aquelles mesures només es contemplaven els cursos ja iniciats. Davant el
perllongament de l’estat d’alarma s’ha fet necessari establir mesures per als cursos
creats a TITUS però no iniciats.
Aquestes mesures tenen un caràcter totalment excepcional i revertiran quan finalitzi
l’estat d’alarma.
CURSOS CREATS A TITUS PERÒ NO INICIATS
Acollint-se al què estableix l’article 6 de l’ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, sobre
canvis en la programació de la formació a distància, s’estableix que:
En el cas que:
 La EELIJ que tinguin autorització de la Direcció General de Joventut per fer
la formació a distància (33% dels mòduls formatius)
 Tingui cursos que notificats a TITUS o bé cursos que creats a TITUS i
pendents de notificar
Podrà modificar el programa de la formació a distància d’aquests cursos per tal
d’aplicar un calendari que permeti als alumnes aprofitar aquest període de
confinament per a cursar la part a distància del curs i avançar així en el programa de
formació.
Per acollir-se a aquesta modificació:
 S’ha de penjar TITUS, a l’apartat “Documents / Dades curs / Gestió de cursos”
un document on s’expliqui la distribució de la formació a distància i el nou
calendari.
 En cas que l’escola modifiqui alguna part d’aquesta formació a distància
(respecte a la que estava programada), s’afegirà al document un informe on es
definirà detalladament els canvis i es farà constar els motius que ho justifiquen.
 Un cop fet, s’ha d’enviar un correu electrònic a jgiralt@gencat.cat indicant els
codis dels cursos indicant (part del canvi de calendari) si hi ha alguna
modificació més.
Aquesta modificació del calendari de la formació a distància telemàtica
s’implementarà fins que l’EELIJ no rebi una autorització formal per part de la Direcció
General de Joventut.

