
INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT DE L’ESCOLA D’ESTIU 2020

Aquest any, i de manera extraordinària, la 47a edició de la nostra Escola d’Estiu es fa 
exclusivament en línia de l’1 al 20 de juliol de 2020. En aquest sentit, el CDL us facilita 
les eines necessàries per poder realitzar el curs a través de la Plataforma Moodle i com 
a eina de suport, majoritàriament amb Teams. Si en necessiteu més informació, podeu 
llegir la guia que hem elaborat de Moodle, on trobareu informació bàsica de com 
participar en els nostres cursos.

Com accedir al Campus virtual

A la pàgina principal de la nostra web, aneu al botó de Campus Virtual – Moodle 
(botó vermell de la dreta). Obriu l’enllaç de l’ESCOLA D’ESTIU, cerqueu la vostra àrea 
temàtica i obriu-la per buscar-hi el vostre curs, per exemple: Filosofia i ètica → C203102 
Tecnologies futures i pensament existencial. Ensenyar filosofia a través del cinema de 
ciència-ficció

Se us obrirà una pantalla on se us demanarà l’usuari i la contrasenya. L’usuari és 
el vostre NIF amb la lletra minúscula i la contrasenya és el vostre NIF amb la lletra 
minúscula seguit de @CDL.



Com accedir a les sessions en temps real (Teams)

Trobareu l’enllaç dins del vostre curs (anuncis i avisos). L’aula virtual sempre serà la mateixa.
Una vegada a dins, heu d’escollir l’opció que us permet la connexió via web.

Us hi podeu connectar a través del vostre ordinador o dispositiu mòbil sense necessitat de 
descarregar-vos cap programa, de manera directa i senzilla. 

 Si hi voleu accedir amb un ordinador MAC, no ho podeu fer a través del Safari, cal que obriu 
l’enllaç amb Google Chrome i, per tant, us recomanem que el tingueu instal·lat.

 Us recomanem que, abans de la sessió, intenteu connectar-vos-hi per detectar possibles 
incidències de connexió. Si necessiteu ajut, poseu-vos en contacte amb la nostra secretaria 
al 933170428.

 Un cop dins l’aula és important que silencieu els vostres micròfons per evitar interferències 
de so i poder escoltar bé el formador.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

• Certificats d’assistència
Els cursos que organitza el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències 
de Catalunya tenen el reconeixement del Pla de formació permanent del Departament 
d’Educació.

Per obtenir el certificat cal assistir al 100% del curs. Igualment, per accedir al certificat, a 
més de l’assistència, alguns formadors us poden demanar de participar activament en el 
curs i realitzar els treballs o les activitats d’avaluació que proposin.

El seguiment d’assistència es fa de manera virtual mitjançant les connexions i els informes 
que genera el mateix programa.

• Fitxa d’avaluació 
A la finalització del curs us lliurarem el qüestionari d’avaluació, que haureu d’omplir i enviar-
nos-el telemàticament. Ens interessa molt disposar de la vostra valoració, que ens permetrà 
obtenir una estadística fiable que ens ajudi a millorar els aspectes que calguin.

• Documentació del curs per als alumnes
En cas que el professorat del curs al qual esteu inscrits hagi compartit material digital, us 
el podeu descarregar des del Moodle. Els materials s’eliminaran dos mesos després de la 
finalització del curs.



• Aula virtual: indicacions a tenir en compte
ں  Els materials i les imatges o els documents que formen part de l’Aula Virtual no es 

poden reproduir, distribuir ni transferir, excepte si el formador autoritza l’usuari, per a 
ús personal, a copiar en el seu ordinador els materials als quals pot accedir. 

ں  Si el formador gravés alguna sessió, cal que l’usuari doni el seu consentiment per a la 
captació d’imatges i veu i la gravació audiovisual, respectant sempre el dret a l’honor. 
L’usuari pot participar en les sessions amb càmera apagada i/o micròfon silenciat. La 
difusió i publicació de contingut audiovisual sense consentiment poden ser objecte 
d’una sanció econòmica per part de l’Agència Espanyola de Protecció de dades, 
d’acord amb el títol IX de la LODGDD (articles 70 a 78). 

ں  La contrasenya o enllaç enviat és personal i intransferible, per la qual cosa les 
actuacions dutes a terme mitjançant una determinada contrasenya es consideraran 
efectuades pel seu titular. 

ں  Cada usuari ha de vetllar per impedir l’eventual accés d’altres usuaris o persones 
alienes al Campus a la seva pròpia informació, de manera que tampoc no pot interferir 
o intentar interferir en la informació que pertany a un altre usuari. 

ں  Els usuaris han de respectar les dades considerades confidencials o d’ús restringit a 
les quals eventualment puguin tenir accés, en funció de la seva condició d’usuari del 
Campus Virtual, d’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal i la 
normativa general aplicable. 

ں  L’incompliment d’aquestes normes d’ús s’ha de posar en coneixement del CDL 
perquè s’adoptin les mesures pertinents d’acord amb la normativa vigent.


