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Convocatòria per a la presentació de propostes  
de Cursos d’Estiu de la UdG 

“La Universitat a l’Estiu” 
 (curs 2017-2018) 

 
 

Es fa pública la convocatòria anual per a la presentació de propostes de Cursos d’Estiu de 
la Universitat de Girona (UdG) que es programaran dins del marc organitzatiu de la Guia de 
Cursos d’Estiu de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU - www.vives.org), i, per tant, hauran de 
garantir que la llengua catalana podrà ser utilitzada com a llengua de treball en tots els cursos. 

 
 

Totes les propostes acceptades, i que estiguin incloses en el Programa General dels Cursos 
d’Estiu de la UdG d’aquesta convocatòria, disposaran obligatòriament d’un conveni o encàrrec 
de coordinació amb la Fundació UdG: Innovació i Formació (FUdGIF) que en regularà el 
funcionament i que se signarà una vegada la proposta sigui acceptada i prèviament a l’inici del 
curs. 
 

1. Sol·licitants 
 

Poden presentar propostes a aquesta convocatòria: 
 

 les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris i grups de recerca, 
càtedres, serveis universitaris, centres adscrits i vinculats i docents de la UdG així 
com també la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF); 

 persones i entitats externes a la UdG. En aquest cas, la FUdGIF sol·licitarà la 
memòria d’activitats de l’últim exercici i altra informació complementària. 

 

2. Activitats formatives que es poden proposar 
 

Les propostes per als cursos d’estiu hauran de ser de caire cultural, divulgatiu o científic, 
obertes a tota la població i amb la finalitat d’actualitzar els coneixements d’extensió universitaris. 

 
Podran estar incloses en qualsevol dels àmbits que recull la Memòria Acadèmica i no 

podran anar adreçades exclusivament a un col·lectiu diferent del que formen els estudiants 
d’ensenyament superior universitari. 

 

3. Termini i presentació de la documentació  
 

Es poden presentar propostes fins al 9 de febrer de 2018 
 
No s’acceptaran propostes passat aquest termini.  
Com a novetat, enguany els sol·licitants prèviament hauran d’enviar un correu electrònic a 

l’adreça coord.cursosestiu@udg.edu, indicant el seu nom i cognoms, adreça electrònica, nom 
del curs i idioma en que aquest s’impartirà. Aleshores rebran les claus d’accés a l’extranet 
acadèmica per tal de poder emplenar la memòria directament a la plataforma web.  

 
 

 NOTA: La Fundació UdG: Innovació i Formació, serà l’encarregada d’emplenar la 
 plantilla del pressupost. No obstant, abans, es posarà en contacte amb la 
 coordinació de l’activitat per pactar-ne les diferents partides pressupostàries. 

 
No s’acceptaran propostes per cap altra via. 
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4. Certificació 
 

Els cursos realitzats en el marc del Programa General “la Universitat a l’estiu” donen dret a 
un certificat emès per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació d’acord amb les 
condicions específiques que pugui establir cada curs i sempre que s’assisteixi a un mínim del 
80% de les sessions presencials.  

 
En els cursos en què es requereixi només una assistència mínima s’expediran certificats 

d’assistència, i en els cursos en què es demani una assistència mínima i també superar una 
prova d’avaluació de continguts (breu examen, treball...) s’entregaran certificats d’aprofitament. 
 

 

5. Condicions de la convocatòria 
 

 Els cursos es duran a terme entre les dates següents: 25 de juny al 7 de setembre de 2018 
i s’ajustaran al calendari acadèmic de dies lectius de la FUdGIF que acompanya aquesta 
convocatòria, a excepció del mes d’agost. 

 Cada proposta haurà de tenir un/a coordinador/a de l’entitat promotora responsable.  
 Es recomana que el curs tingui una durada total d’entre 15 i 40 hores, i s’evitin les fraccions 

d’hora. 
 Els cursos que vulguin optar a reconeixement d’ECTS, cal que contemplin una càrrega de 

treball mínima de 25 h (i/o múltiples) que inclogui classes lectives, teòriques o pràctiques, 
hores d'estudi, hores dedicades a la realització de seminaris, treballs, pràctiques o projectes i 
les exigides per a la preparació i la realització dels exàmens i les proves d'avaluació. 

 Els programes d’extensió i divulgació universitària no demanen titulació universitària prèvia. 
En alguns casos, però, es podrà demanar una formació específica equivalent a un nivell 
determinat del sistema educatiu.  

 Es valoraran les propostes de cursos en horari de tarda/vespre. En algun cas, la FUdGIF 
podrà proposar canvis en les dates dels cursos. 

 A l’hora de conformar el programa de cursos es valorarà positivament la viabilitat de cada 
activitat en relació a d’altres propostes presentades i en funció de la temàtica. 

 Les propostes hauran d’indicar un nombre màxim d’alumnes del curs i el mínim l’establirà la 
FUdGiF a l’hora d’estudiar-ne la viabilitat econòmica. 

 La proposta es considerarà entregada en la data de recepció de tota la documentació 
degudament formalitzada. 

 No s’acceptaran propostes presentades per altres vies que no siguin l’extranet acadèmica, 
que no estiguin degudament formalitzades i/o no incloguin les dades requerides. 

 
 

 
Per a assessorament, suport tècnic i logístic, us podeu adreçar a 

l’equip de gestió de la FUdGIF, a l’adreça electrònica: 
coord.cursosestiu@udg.edu 
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