De: Formació PAS - Educació <formaciopas.educacio@gencat.cat>
Enviat el: dimarts, 31 de març de 2020 1:33
Tema: Proposta formativa en obert
Benvolgudes i benvolguts,
Davant d'aquesta situació d'excepcionalitat, des del Servei de Formació us oferim l’opció de
continuar formant-vos mitjançant diverses possibilitats.
D'una banda, continua la programació dels cursos virtuals del primer període d'inscripció del
Pla de formació 2020.
D'altra banda, hem creat una proposta formativa en obert i no certificable perquè tothom
pugui accedir tant als materials de cursos del Pla de formació del PAS-PAE com els de l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya. Són activitats autoformatives on podreu aprofitar els
materials elaborats per actualitzar coneixements sobre diferents matèries. La proposta la
podeu consultar a la Intranet del Departament, a l'apartat Formació, o a l'enllaç a següent:
https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Formacio/oberta-no-cert/Pagines/default.aspx
Per accedir a la plataforma virtual Odissea cal fer-ho amb usuari i clau GICAR (la mateixa clau
d'accés a ATRI) o també amb usuari i contrasenya del correu Xtec.
Així mateix, informar-vos que estem en procés de virtualitzar algunes activitats formatives que
havien estat pensades en modalitat presencial. Per a aquest propòsit, hem elaborat una "Guia
per a la virtualització d'activitat formatives" que ajudarà els docents a implementar-les. Tan
bon punt tinguem re-dissenyats aquests cursos, us informarem a través de correu electrònic.
Per últim, us fem saber que, ateses les noves circumstàncies d'excepcionalitat on tot el Servei
de Formació està teletreballant, l'únic sistema de comunicació entre el Servei i les persones
participants de les diferents activitats formatives serà mitjançant correu electrònic. En
aquest sentit, és obligació i responsabilitat de cada treballador atendre als correus corporatius
personals (@xtec.cat i @gencat.cat) i els correus corporatius personals són el mitjà de
comunicació preferent del Departament.
Aprofitem l'avinentesa per desitjar-vos salut per a vosaltres i les vostres famílies.
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