
 

 
 

INFORMACIÓ IMPORTANT! 
 
 
1 - Avaluacions per obtenir el certificat 
  
Alumnes que no demanen els crèdits ECTS                                                                  (30 hores) 
 

- Seguiment regular de les activitats proposades, en línia o en diferit,  durant la setmana del 

curs o bé fins acabar la setmana següent, fins el dia 26 de juliol 2020. 

- Participar,  en línia o en diferit, en la resolució dels cas proposat cada dia (16-17h). Tant si 

us connecteu en línia per participar del cas com si ho feu en diferit, s’haurà d’enviar la 

resolució del mateix. Pujar el/s documents a la carpeta amb el vostre nom que trobareu a 

la icona “Espai compartit del curs”. 

- Realitzar la lectura dels documents indicats com de lectura obligatòria que trobareu a les 

carpetes diàries del curs. 

- Assolir més del 80 % d’encerts a l’examen final  (2 oportunitats per superar-lo). 

 

Alumnes que  sí demanen els 3 crèdits ECTS      (30h guiades + 45h de treball autònom = 75 hores) 
 

- Seguiment regular de les activitats proposades, en directe o en diferit,  durant la setmana 

del curs o bé fins acabar la setmana següent, fins el dia 26 de juliol 2020. 

- Participar,  en línia o en diferit, en la resolució dels cas proposat cada dia (16-17h). Tant si 

us connecteu en línia per participar del cas com si ho feu en diferit, s’haurà d’enviar la 

resolució del mateix. Pujar el/s documents a la carpeta amb el vostre nom que trobareu a 

la icona “Espai compartit del curs”. 

- Realitzar la lectura dels documents indicats com de lectura obligatòria que trobareu a les 

carpetes diàries del curs. 

- Recollir una notícia de la premsa recent  sobre maltractament i/o bon tractament  infantil, 

fer-ne una anàlisi, valoració i reflexions. Pujar el document a la carpeta amb el vostre nom 

que trobareu a la icona “Espai compartit del curs”.  

- Desenvolupar un dels tres casos específics que es proposaran. Pujar el document a la 

carpeta amb el vostre nom que trobareu a la icona “Espai compartit del curs”. 

- Assolir més del 80 % d’encerts a l’examen final  (2 oportunitats per superar-lo). 

- Fer una memòria del curs , i afegir al final  la vostra  valoració sobre què us ha semblat, 

que reduiríeu i que milloraríeu. Pujar el document a la carpeta amb el vostre nom que 

trobareu a la icona “Espai compartit del curs”. 

 

 

2 -Obtenció del certificat un cop acabat el curs 
 
Les gestions per obtenir el certificat caldrà fer-les  directament amb la Secretaria del Curs 
d’estiu de la Universitat de Lleida (vegeu programa), i no amb els professors del curs. 
 


