
NORMATIVA CURS DE
NIVELL 0 EN LÍNIA

Mai comparteixis el teu password o el compte amb una altra persona per connectar-
te a les teves classes en línia o enviar tasques. Això podria considerar com a delicte
d'usurpació d'identitat i una falta greu.
Registra't sempre amb el teu nom real sense utilitzar mai informació personal falsa.
Saluda el iniciar i digues adéu a l'acabar la sessió. Per als teus companys i
professors és important saber com ets i si et van quedar dubtes de la lliçó.
Apaga sempre el teu micròfon perquè els sorolls del teu entorn no distreguin als teus
companys.
Assisteix a la teva classe en línia amb bona disposició: usa roba adequada, estigues

en una taula i cadira d'estudi i no mengis durant les classes.. Intenta mantenir una

rutina similar a la que tens quan assisteixes a la feina. universitat o institut.

Perquè puguis aprofitar les teves classes en línia, et convidem a mantenir una conducta

responsable, ètica i honesta en tot moment.

Tant el món virtual com la vida real són part de la nostra quotidianitat i esperem que

puguis gestionar-pensant en promoure bons hàbits digitals. Per això, volem compartir

amb tu algunes regles bàsiques que ens ajudaran a aprofitar millor aquest temps de

classes en línia. Durant el procés d'estudis en línia s'espera de tu una conducta

adequada. 

Et convidem a revisar les normes de convivència digital.

REGLES BÀSIQUES

Assumeix el compromís de participar de les classes en línia. Per això és important

ser respectuós amb els companys i professors. Això implica: arribar a l'hora a les

videoclases, saludar respectuosament, ser un integrant actiu durant la videoclases, NO

fer fotos o gravar parts d'una sessió sense el consentiment dels altres.

Assisteix a classes, compromès amb el teu aprenentatge i participant de les activitats

proposades. Considerarem la vostra assistència només si podem veure't i sentir-te. Per

això, procura mantenir activa la teva càmera en tot moment.



Compleix amb els lliuraments de tasques i avaluacions amb el màxim de rigor.
Organitza els teus temps de manera que puguis realitzar les teves obligacions a
temps. En cas de tenir algun inconvenient, posa't en contacte amb el teu professor
abans de la data de tancament, per avaluar una altra alternativa disponible per
ajudar-te a complir amb la teva entrega i no endarrerir.
Lliurament de tasques: Abans del seu lliurament, revisa les instruccions donades
perquè les enviïs a través d'mitjà indicat. (Per correu electrònic, via WhatsApp, via
plataforma, bústia de tasques, entre d'altres).
Posa-li nom a la tasca: A cada tasca, agrega el teu nom i data de lliurament encara

que la plataforma o el correu el registri. D'aquesta manera estalviaràs temps al teu

professor per obtenir aquesta informació.

Pregunta si tens dubtes: En cas de no comprendre o tenir preguntes per al professor,

demana la paraula deixant el teu nom al xat o fent clic a la icona per demanar la paraula.

Evita interrompre quan altres estiguin parlant perquè la classe segueixi el seu curs.

Tingues una actitud respectuosa: Considera que per als altres, concentrar a través de

les classes en línia pot ser més difícil que quan vas a classes presencials. Assumeix

llavors, una actitud proactiva i col·laborativa perquè la classe sigui eficient i significativa.

Participa activament en les activitats d'aprenentatge: Intervé en les videotrucades,

fòrums o xats. El teu aportació és vital per generar vincles amb els altres alumnes de la

classe.

Respecta els drets d'autor i de cada un dels materials i recursos educatius disponibles
tant en el programa com en el curs. Quan prenguis idees d'altres persones que trobis a
internet, referència la seva font bibliogràfica. No et quedis amb idees d'altres. Copiar
tasques d'altres és un plagi, falta greu i fins i tot pot ser un delicte.

Conserva una actitud ètica: evitant els comentaris que puguin resultar ofensius o

injuriosos, promovent relacions respectuoses a l'interior de la comunitat virtual.

COMPLIMENT I LLIURAMENT DE TASQUES

En cas d’incomplir aquesta normativa i la establerta en la INFORMACIÓ GENERAL

DEL CURS de nivell 0, l’alumne/a serà expulsat i perdrà el dret de poder obtenir el

certificat en el curs, havent-se de matricular en futures convocatòries.

https://eb79ee6e-7130-4e56-b78a-62b1d1984951.filesusr.com/ugd/20eabf_a8d4566b09ae4abc9c57d95dd56f7822.pdf

