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Informació general
1. Calendari del curs i temari
Trobareu tota la informació actualitzada al web del Col·legi (www.cdl.cat).
En cas de dubte sobre alguna qüestió del programa o del calendari de sessions, la
informació que aparegui publicada al web del Col·legi és la que preval i, per tant, la que
s’ha de considerar vàlida.

2. Indicacions per a les sessions presencials
Tot el nostre col·lectiu hem de vetllar pel respecte a les mesures implementades
per reduir tant com sigui possible la transmissió del virus; per tant, us demanem el
màxim rigor.
Seguint les indicacions del PROCICAT, cal que tingueu present les mesures següents:
•

És obligatori utilitzar mascareta en tot moment a l’interior del centre, de manera
que us cobreixi nas i boca.

•

Cal mantenir en tot moment, també durant les entrades i sortides a la nostra
seu, la distància de seguretat d’1,5 metres, i la mascareta. Cal evitar
aglomeracions a les zones comunes i als lavabos.

•

Us demanem que us renteu les mans abans d’entrar a la classe amb les
solucions alcohòliques que trobareu a l’entrada de les aules.

•

Si durant el desenvolupament de l’activitat presenteu simptomatologia
compatible amb la covid-19, us preguem que seguiu el curs de manera virtual
fins que hagin passat tres dies dels darrers símptomes.

•

L’ús dels ascensors es limita a una persona i, si cal, a un acompanyant, amb ús
obligatori de mascareta.

3. Indicacions per a les sessions virtuals
•
•

Les sessions virtuals es faran amb el programa Microsoft Teams. No cal que us
el descarregueu al vostre dispositiu.
El Col·legi us facilitarà per correu electrònic l’enllaç per accedir al vostre curs
virtualment. Aquest serà el mateix per a totes les sessions del curs, i quedarà
publicat a la vostra zona privada.

•

Per controlar l’assistència, us demanem que us identifiqueu amb nom i
cognom.
• No es permet cap tipus d’enregistrament de la sessió, i us preguem que, si no
hi heu d’intervenir, mantingueu el micròfon tancat.
El primer dia, us recomanem que us connecteu amb prou temps per verificar que tot
funciona correctament.
La secretaria del Col·legi està a la vostra disposició per a qualsevol incidència o
problema de connexió.

4. Altres informacions
L’horari de la secretaria del Col·legi és de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.
Telèfon 933 170 428
Adreça electrònica: secretaria@cdl.cat
Accessos a la seu del Col·legi i ubicació dels cursos
Podeu accedir al Col·legi per l’escala principal o per l’ascensor. Si hi accediu amb
l’ascensor, cal que premeu l’intercomunicador perquè us obrin.
Com accedir als materials dels cursos
El professorat, durant el curs, pot lliurar alguna fotocòpia o bé dipositar la informació a
la zona privada del web.
En cas que necessiteu descarregar-vos els materials, us en detallem tot seguit unes
breus instruccions:
•
•
•

Aneu a www.cdl.cat i, a dalt de tot, cliqueu Iniciar sessió.
Accediu-hi posant el vostre NIF tant a l’espai de l’usuari com de la contrasenya.
A l’acte es desplegarà la llista de cursos i, si hi ha materials penjats, us els podreu
descarregar.

