INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT EE
1. La recepció de l’Escola d’Estiu
Important: Els cursos es fan a l’Escola Joan Pelegrí, c/ Consell de Cent, 14, a excepció dels que es realitzaran en un
altre lloc (consulteu la informació de la web).
En el tauler d’informació situat a la recepció de l’Escola d’Estiu, hi trobareu indicades les aules on estan ubicats els
cursos, així com qualsevol comunicació que afecti els alumnes i els cursos. No deixeu de consultar-lo cada dia.
En cas de qualsevol dubte o per a qualsevol informació durant la realització dels cursos, adreceu-vos a la recepció de
l’Escola d’Estiu. Si voleu fer alguna consulta, truqueu als telèfons següents: 933170428, 609578381.
2. Material del curs
En cas que el professorat del curs on esteu inscrits hagi compartit material digital, us el podeu descarregar de la manera
següent: 1. Aneu a la web wwwcdl.cat i a l’angle superior dret heu de clicar a “Iniciar sessió”. 2. A la pantalla següent
(vegeu captura de pantalla) heu d’iniciar sessió introduint el NIF (sense espais ni guions i amb lletra majúscula) en tots
els camps. 3. A la pantalla següent veureu els cursos a què us heu inscrit i, si hi ha materials penjats, els podreu
descarregar.

3. Certificats d’assistència
Per obtenir el certificat cal assistir, com a mínim, al 80% del curs. No oblideu signar cada dia la llista. Si no s’arriba al
80% d'assistència, en cap cas no es podrà lliurar el certificat. Igualment, per accedir al certificat, a més de l’assistència,
caldrà participar activament en el curs i realitzar els treballs o activitats d’avaluació que proposi el professorat.
4. Fitxa d'avaluació
Un cop finalitzats es cursos rebreu un enllaç per emplenar un formulari d'avaluació.
5. Dinar a l’Escola Joan Pelegrí
Hi ha la possibilitat de dinar a les instal·lacions de l’Escola Joan Pelegrí.
Cal avisar a recepció abans de les 12 h.
6. Com arribar-hi
Metro (Línia 1), estació HOSTAFRANCS (sortida Consell de Cent)
METRO (Línia 3), estació TARRAGONA (sortida Sant Nicolau)
Renfe, Estació de Sants

Important: un cop començada l’Escola d’Estiu
NO es poden fer canvis de cursos

