Directrius Vinculades al l’Estat d’Alarma pel COVID 19
FINALITZACIO PERÍODE DE PRÀCTIQUES
Si un cop s’ha imposat l’estat d’alarma l’alumne no havia acabat el període de pràctiques hem de
dir:
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:
1) L’habitual de l’1 de juny (entrega memòria 15 d’abril per correu electrònic:
escola.trac@gmail.com). Aquesta convocatòria es per tothom que tinguessin les
pràctiques acabades abans de la paralització de l’estat d’alarma.
2) Una extraordinària el 15 de juny (entrega memòria el 25 de maig si s’ha aixecat l’estat
d’alarma de forma presencial sinó per correu electrònic: escola.trac@diomira.com) Aquesta
convocatòria és per tots aquells que estiguin en el cas de recuperar només el 33% a
través del treball que demana la Generalitat.
3) Una extraordinària l’1 de juliol (entrega de memòria el 15 de juny de forma presencial).
Aquesta convocatòria és per tothom que hagi hagut de recuperar les hores de
pràctiques un cop aixecat l’estat d’alarma.

