
INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a 
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula:

Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si es realitza la 
matrícula entre el 7 i el 31 de maig de 2018

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la 
matrícula entre l’1 i el 15 de juny de 2018

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícu-
la entre el 7 de maig i el 15 de juny de 2018

Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transver-
sals

Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que 
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat

CURS 
SEMIPRESENCIAL
Del 9 al 20 de juliol de 2018

PatrocinEN:



PROGRAMA                                                                                       

Sessions presencials 
Dilluns 9
 Federico Borges 
09.00-11.00 h   Per què cal aprendre a ser estudiant en línia? 
11.30-13.30 h El rol de l’estudiant en línia
 
Dimarts 10  
 Federico Borges 
09.00-11.00 h   Competències del rol de l’estudiant en línia
11.30-13.30 h Acompliment en un entorn en línia

Dimecres 11 
 Federico Borges 
09.00-11.00 h   Dos & Don’ts, distraccions i perills
11.30-13.30 h Pla d’actuació futura: accions i conceptes clau

Sessions en línia al Campus Virtual de la UdL 
Del 12 al 15 de juliol
 Federico Borges 
  Competències operatives i competències relacionals
 
Del 16 al 18 de juliol 
 Federico Borges 
   Competències cognitives

Del 19 al 20 de juliol  
 Federico Borges 
 Competències metacognitives

18L8                                                                                                              Ensenyament i Didàctica

COM SER UN (EXCEL·LENT) 
ESTUDIANT EN LÍNIA 

Del 9 a l’11 de juliol, Lleida
Del 12 al 20 de juliol, campus virtual UdL 
Curs semipresencial

Ser un bon estudiant en línia és una destresa fonamental en el ba-
gatge de qualsevol persona, no ja de qualsevol estudiant del segle 
XXI. La formació al llarg de la vida és un fet personal, professional i 
social en el qual l’aprenentatge en línia i la docència en línia són una 
constant clau. Per tant, és essencial per als estudiants de la UdL afe-
gir al seu coneixement i destreses les del rol de l’estudiant en línia.
El curs, que constarà de tres sessions presencials per a la impartició 
de continguts i la reflexió grupal més activitats de pràctica en línia per 
exercitar els continguts i les destreses, té com a objectius principals 
conèixer el propi rol d’estudiant en línia al llarg de la vida i practicar 
pautes d’actuació de qualitat en activitats en línia concretes.
Aquest curs s’adreça a estudiants universitaris de qualsevol titulació, 
així com a estudiants de batxillerat i a professorat de qualsevol nivell 
educatiu.

Observacions: Els participants al curs hauran de portar laptop o 
dispositiu digital a totes les sessions presencials. També hauran de 
connectar-se diàriament a l’entorn d’aquest curs al Campus Virtual 
de la UdL entre els dies 9 i 20 de juliol. Les activitats d’avaluació 
també es realitzaran en línia al Campus Virtual de la UdL.

Llengua  Castellà i català. També s’utilitzarà alguna documentació en
d’impartició  anglès.

Coordinació David Aguilar Camaño (Departament de Didàctiques Especí-
fiques de la UdL)

Equip docent Federico Borges Sáiz (UdL)
Durada 50 hores (20 de semipresencials + 30 de treball autònom de 

l’alumnat). Curs reconegut amb 2 ECTS per la UdL

Espai Campus de Cappont i Campus Virtual de la Universitat de 
Lleida

Preu 79,06 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 90,00 € la resta
Places 50

ALLOTJAMENT
L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar 
informació sobre allotjament per als participants del curs

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
Planta baixa
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390
estiu@estiu.udl.cat

2 ECTS reconeguts per la UdL:
20 hores semipresencials + 30 hores 

de treball autònom de l’alumnat

Més informació sobre aquest curs a:

www.estudiante-virtual.net


