
 

 

DIRECTRIUS PER A LES ESCOLES D’EDUCADORS/ES EN EL LLEURE 
VINCULADES A L’ESTAT D’ALARMA PER COVID19 

2 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) considera necessari establir un seguit 
de mesures extraordinàries relacionades amb la formació d’educadors/es en el lleure 
regulada per l’Ordre BSF/192/2015. 
 
Aquestes mesures tenen com a objectiu principal no interrompre de manera radical el 
flux natural d’aquestes formacions tot vetllant, alhora, per la qualitat de la formació. 
 
Tenen un caràcter totalment excepcional i revertiran de seguida que la situació retorni 
a la normalitat. 
 
 
FINALITZACIÓ PART LECTIVA CURSOS JA INICIATS 
 
Els cursos ja iniciats en què manqui fer les hores que s'indiquen, o menys, de la part 
lectiva presencial, poden presentar un projecte de finalització de les hores lectives 
teòriques per mitjans telemàtics: 
- Curs monitor/a: Manqui fer un màxim de 35 hores de la part lectiva presencial 
- Curs de director/a: Manqui fer un màxim de 50 hores de la part lectiva presencial 
 
Cadascun d’aquests projectes s’ha de presentar a l’adreça de correu 
diplomesmd.tsf@gencat.cat  i haurà de contenir, com a mínim: 
- El codi del curs al TITUS. 
- La descripció de la part del curs que manca fer, indicant continguts i hores. 
- Els mecanismes que s’empraran per impartir aquestes formacions a distància. 

o S’admeten com a eines de formació a distancia: 
 Via plataformes específiques, tipus moodle 
 Via grups virtuals en plataformes tipus zoom 
 També es poden acompanyar d’alguna sessió en streaming. 

- Els 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. 
 

Aquesta formació a distància telemàtica no es podrà fer fins que no es rebi una 
autorització formal per part de la Direcció General de Joventut. 
 
 
FINALITZACIO PERÍODE DE PRÀCTIQUES 
 
Es permet poder realitzar el 33% de les hores de pràctiques de manera no presencial 
que es pot concretar en: 
- Treballs relacionats amb disseny, planificació i avaluació d’activitats concretes. 
- Activitats d’educació en el lleure on-line, col·laborant amb algun centre que en faci. 



 

 

 
En aquests casos l’alumne ha de presentar, tant a l’escola com a la persona tutora de 
pràctiques, un document que acrediti la feina feta de manera no presencial. Aquest 
document l’ha de valorar favorablement tant la persona tutora de pràctiques com 
l’escola. 
 
Les persones que hagin fet menys del 66% de les hores de pràctiques, quan finalitzi el 
confinament les podran fer en el mateix centre amb un nou calendari o, si es 
necessari, en un altre centre.  
 
En cas que es facin en un altre centre caldrà: 
- Que l’altre centre hi estigui d’acord. 
- Que la primera persona que ha tutoritzat les pràctiques enviï, a la nova persona 

tutora de pràctiques (amb còpia a l’escola), un certificat de pràctiques (que tindrà 
la consideració de parcial i sense omplir l’apartat 4), amb l'avaluació de la part de 
pràctiques que hagi realitzat l'alumne i on, entre altres dades, hi consten les dates i 
hores que l'alumne ha fet pràctiques. Aquest trasllat d’informació es pot fer 
escollint la via que sigui més àgil i operativa sempre i quan en quedi una evidència 
que es pugui mostrar si la DGJ ho requereix. 

- Aquells casos que a l’apartat 3 del certificat “parcial” no es faci constar un “Sí” els 
haurà de tractar directament la persona responsable de pràctiques de l'EELIJ, la 
qual, després d’avaluar el cas, ha de proposar a la DGJ la solució que li sembli 
més adequada. 

 
CONVOCATÒRIES 
 
La Direcció General de Joventut farà 3 convocatòries de titulacions: 
- L’habitual de l’1 de juny 
- Una extraordinària el 15 de juny  
- Una extraordinària l’1 de juliol 
 
 
TRAMITACIONS 
 
- S’admetran, en les convocatòries abans citades, certificats de pràctiques 

escanejats, amb el compromís de que ens farà arribar l'original quan sigui possible 
i, en tot cas, abans de desembre de 2020. 

 
 
 


