FAQS EN TEMPS DE CONFINAMENT I CONVOCATÒRIA
- Quan puc presentar la memòria de pràctiques? -->> Totes les persones que volíen
presentar la documentació el 30 de març podeu fer
fer-ho fins al 30 d'abril
- Quina documentació he d'adjuntar? → Com sempre, la documentació
ntació requerida és:
la teva memòria; certificat de pràctiques signat i segellat; fotocòpia del carnet de
director/a de lleure que ha certificat que ets apte
- On puc fer arribar la memòria i tota la documentació? -->> De manera excepcional al
email forca@josepcarol.cat amb l’assumpte Nom i Cognoms i codi del curs.
-Si
Si ja ho vaig enviar a la coordinació de cursos, cal que ho torni a enviar al mail de
forca? -->> Si. Per així poder registrar l'entrada i entregar
entregar-te
te un resguard d'entrega.
- Degut al confinament, no vaig poder acabar les hores de pràctiques. Cal que les
faci? -->> Comptant que quedaven 15 dies per a la data límit d'entrega de la memòria
(30 de març), les poques hores que quedin pendents, si no es po
poden
den fer un cop es
normalitzi la situació, caldrà que et posis en contacte amb el teu centre de pràctiques i
acordis com queden les teves pràctiques i quan finalitzen. És el centre de pràctiques el
responsable de l’avaluació de les teves pràctiques i de gar
garantir
antir les hores exigides.
Com a mesura excepcional 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
’educació en el lleure on
on-line,
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’haa de valorar favorablement tant la persona tutora de pràctiques com
l’escola.
- Si em falta el certificat signat i segellat, puc presentar
presentar-ho
ho igualment? -->
Excepcionalment si. Però abans del 25 de Maig s'haurà de presentar degudament
emplenat per a poder optar a titular
titular-se.
- Si em falta la fotocòpia del carnet de director/a, puc presentar
presentar-ho
ho igualment? -->
Excepcionalment si. Però abans del 25 de Maig s'haurà de presentar degudament
emplenat per a poder optar a titular
titular-se.

- Quan podré saber si sóc apte en la correcció de la memòria? -->> A finals de Maig us
donarem els aptes o les correccions a realitzar per a poder ser apte i obtenir la
titulació.
- Podré obtenir el títol per treballar a l'estiu, tot i la situació actual que vivim
d'incertesa? --> Si. Si tot està correcte (memòria i certificat), et podràs titular amb
normalitat segons la formació actual des de DGJ.
Si teniu més dubtes, podeu posar
posar-vos
vos en contacte amb nosaltres pels canals de
sempre.
Tingueu en compte, que aquesta informació pot vvariar
ariar en les properes setmanes,
degut a com va evolucionant la situació del Covid19.
Barcelona, 6 d’abril de 2020

