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SOL·LICITANTS
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> Persones i entitats 
externes a la UdG. En 
aquest cas, la Fundació 
sol·licitarà la memòria 
d’activitats de l’últim 
exercici i altra informació 
complementària.
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> 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 
(d’ara en endavant, la 
Fundació).

ACTIVITATS FORMATIVES 

QUE ES PODEN PROPOSAR 
Considerant el caràcter dels cursos d'estiu i l'experiència dels darrers 
anys, es valorarà especialment:

> Caire lúdic, transversal, original, innovador i obertes a la població en 
general.
> Entre 15 i 30 h (preferentment per videoconferència).
> Horari de tarda/vespre.
> Viabilitat del curs amb 10 alumnes (tenint en compte la política de 
preus adoptada per als cursos d’estiu).
> Viabilitat en relació a d’altres propostes presentades i en funció de la 
temàtica.
> Nombre de matriculats d’edicions anteriors.
> Preu del curs.

*Atesa la situació d’excepcionalitat en què ens trobem a causa de la
pandèmia, només es podran proposar amb modalitat presencial cursos de
caire pràctic en què es puguin garantir les mesures de seguretat
establertes. La resta caldrà que es plantegin per videoconferència.

En aquesta convocatòria poden presentar 
una proposta:
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Termini i presentació de 

la documentació 
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Es poden presentar propostes fins al 4 de març de 2021. 
No s’acceptaran propostes passat aquest termini.

Els i les 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 què 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. No 
s’acceptaran propostes per cap altra via.

Pressupost

La Fundació serà l’encarregada d’emplenar la plantilla del 
pressupost. Tanmateix, abans es posarà en contacte amb la 
coordinació de l’activitat per pactar-ne les diferents partides 
pressupostàries.
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Els cursos realitzats en el marc del programa general “la Universitat a 
l’Estiu” donen dret a un certificat emès per la Fundació 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 o 
presencials virtuals (excepte en formacions en línia asincròniques).

CERTIFICACIÓ

mailto:coord.cursosestiu@udg.edu?subject=Proposta%20
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CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA06
> Els cursos es duran a terme entre el 28 de juny i el 31 de juliol de 2021 i s’ajustaran al calendari acadèmic de dies lectius 
de la Fundació que acompanya aquesta convocatòria.
> Cada proposta haurà de tenir un/a coordinador/a de la unitat o entitat promotora responsable. 
> Els i les estudiants de la Universitat de Girona podran reconèixer 1 ECTS (crèdit de reconeixement acadèmic) per la 
participació en cada edició dels Cursos d'Estiu de la Xarxa Vives d'universitats, amb independència dels cursos en què 
s'inscriguin. És a dir, només es podrà reconèixer 1 ECTS per CURS ACADÈMIC.
> Els programes d’extensió i divulgació universitària no demanen titulació universitària prèvia. 
> En algun cas, la Fundació podrà proposar canvis en les dates i/o horaris dels cursos.
> Les propostes hauran d’indicar un nombre màxim d’alumnes del curs i el mínim l’establirà la Fundació a l’hora d’estudiar-ne 
la viabilitat econòmica.
> 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.

Si necessiteu assessorament, suport o us voleu donar a conèixer, ens 
trobareu a coord.cursosestiu@udg.edu o bé al 972 210 299 (Mònica).

www.fundacioudg.org

mailto:coord.cursosestiu@udg.edu
http://www.fundacioudg.org/

