Us demanam que, quan feu el programa, no utilitzeu lletres majúscules
ni tabuladors o taules, només text comú
Títol del curs o activitat
Breu introducció (de 1.000 caràcters amb espais, com a màxim)
Dates
Del dimecres

a

al divendres

de

de

Horari
De les

a les

hores

Durada
X hores (Y presencials i Z de treball personal)
Lloc
Edifici Sa Riera. Aula ..... C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma.
Crèdits
X ECTS
Nombre d’hores de formació permanent del professorat
En tràmit
Objectius
Continguts
Metodologia
Coordinació
Professorat
Preu
•

X euros

o

Alumnes UIB, PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la
Universitat i Alumni UIB.

o

Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin de la UIB han de
presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.

o

Desocupats de l’Estat Espanyol. H heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans
de l’inici de la matrícula del curs.

o

Jubilast. Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de
jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

•

Y euros

o

altres persones interessades
Destinataris
Nombre de places
Preinscripció
Fins al .........
La preinscripció i la matrícula a un curs no impliquen la realització d’aquest, atès que el Servei
d’Actvitats Culturals pot anul·lar una formació si no té el nombre mínim d’alumnes requerit.
Recomanam, als alumnes del programa Drac i persones que vengueu de fora de l’illa, que no adqiriu

el vostre bitllet d’avió fins que rebeu la confirmació que el curs es duu a terme. Rebreu confirmació
de la realització del curs a partir del dia ...............
Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes.
(enllaç a formulari SAC)

