ACTIVITAT FORMATIVA
1. Lloc, dates i horaris
•Les activitats formatives tenen un lloc assignat abans de la data de
començament.
•La durada habitual és entre 10 i 30 hores lectives.
•Les dates es poden modificar a proposta del coordinador. S’ha d'avisar l’alumnat
amb l'anticipació suficient.
•L’horari del curs es programarà preferentment entre les 9 i les 21 hores.
•Atenció!:
Activitats en què es vulgui demanar hores de formació permanent de
professorat no universitari. Segons l'Ordre 4505/2017 de 6 de maig el nou
calendari de presentació d'activitats (article 8) és:
—Activitats del primer semestre: heu de presentar-nos l'activitat abans de
finals de maig.
— Activitats del segon semestre: heu de presentar-nos l'activitat abans de
vacances de Nadal.
Altres: al juny (per a activitats d’octubre a gener) i al novembre (per a activitats
de febrer a juny).
2. Alumnat
•El perfil general de l’alumnat dels cursos és el d’estudiants universitaris,
diplomats, llicenciats i professionals qualificats, però també persones
interessades en el tema que es tracta.
•El nombre mínim de persones matriculades per fer un curs és de quinze, si no
s'indica el contrari per alguna raó lligada als interessos de l'activitat o del
Servei.
3. Usos lingüístics
•Els professors imparteixen les classes en la llengua que hagin escollit, i no està
previst el servei de traducció simultània.
•La promoció dels cursos es fa en llengua catalana.
4. Assistència i acreditació acadèmica
•Per obtenir el certificat d'assistència, aprofitament o formació permanent del
professorat s'ha d'assistir a un 80 per cent de les classes. En el cas
d'aprofitament, és necessària una prova que decidirà el professor o
coordinador: examen, treball, etc., Per a les activitats computables, a part
de l'assistència a un 80 per cent de l'activitat, el professor determinarà
altres criteris, si ho considera oportú.
•En cas que una persona s'inscrigui com a alumne i, a part, faci de professor en
el curs (docència, conferència, taula rodona, etc.), podrà obtenir un
certificat com a alumne i un altre com a ponent si assisteix a un 80 per cent

de les classes i només imparteix fins a un màxim del 20 per cent de les
hores del curs o activitat. En cas que vulgui certificat d'aprofitament, haurà
de fer la prova que s'encomana a la resta d'alumnes (treball, entrevista,
etc.).
5. Anul·lació d’un curs
El SAC es reserva la possibilitat de suspendre la realització d’un curs en els
supòsits següents:
•Canvis significatius en el programa respecte de la proposta inicial del curs.
•Que no s’assoleixi el nombre mínim d’alumnes matriculats.
•Causes de força major que incapacitin el professor o els professors per fer el
curs.

