Obtenció de crèdits ECTS mitjançant les tres ofertes
formatives previstes per al curs 2016‐2017

OFERTES FORMATIVES
a) Visions d’un Món Desigual
b) Dijous Cooperactius
c) Eines per la sensibilització i la transformació social
FAQS
Puc matricular‐me al llarg del curs?
No, hi ha un període inicial (abans del començament de cada curs) en el que cal
matricular‐se.
L’estudiant ha de decidir prèviament si farà a), si farà b), si farà a) i b), o optarà per fer
c). No es pot canviar sobre la marxa.
Com puc obtenir el crèdit de l’opció a?
Assistint a les 5 sessions (20 hores)
+
Superació d’un treball final
Com puc obtenir el crèdit de l’opció b?
Assistint a les 5 sessions (20 hores)
+
Superació d’un treball final
Com puc obtenir els crèdits de l’opció c?
Aquesta opció és una fórmula ideada per a l’estudiantat que no podrà assistir a totes les
sessions de a) o de b) o que l’interessen algunes sessions de cada una de les dues
opcions. Si aconsegueix sumar 20 hores entre les dues activitats (més el treball
corresponent a una de les dues activitats) podrà obtenir el diploma c) (que equival a 1
crèdit ECTS)
Quines activitats puc matricular d’aquestes tres?
En pots matricular una o dues. Mai les tres.
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Les combinacions possibles són:
a) = un crèdit
b) = un crèdit
a) i b) = 2 crèdits
c) = una part d’a)+ una part de b) = un crèdit
No és possible matricular:
a) + c)
b) + c)
Quants crèdits dona cada activitat?
a) = un crèdit
b) = un crèdit
c) = una part d’a)+ una part de b) = un crèdit
Quants crèdits puc obtenir com a màxim amb aquestes tres activitats?
Com a màxim es poden obtenir 2 crèdits. S’aconsegueixen matriculant‐te a l’activitat a)
i a l’activitat b) i superant els treballs respectius.

