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Normativa de la formació del CAIEV 
Curs 2019-20 

 

Gràcies per participar en la formació que ofereix l’Associació CAIEV. 

Per fer la formació que ofereix el CAIEV hauràs de fer-te Amic CAIEV.  Els Amics CAIEV poden 
gaudir durant el curs 2019-20 dels següents avantatges: 

 Inscripció als cursos de formació organitzats per l’associació. 
 Accés gratuït a les Trobades Pedagògiques organitzades pel CAIEV i descomptes en 

altres esdeveniments organitzats per l’associació, com ara les Jornades d’Educació Viva, 
Monogràfics o la Jornada de materials pedagògics. 

 Inscripció a la borsa de treball i la borsa de talleristes, amb ofertes i demandes de feina 
relacionades amb espais d’educació viva. 

 Accés a la Mediateca, als recursos interns del web de l’associació, amb documents, 
recursos pedagògics i butlletins. 

 Visitar el Centre de recursos del CAIEV (s’oferiran 2 dates a l’any per visitar el centre de 
recursos de l’associació). 

L’accés a l’espai Amic CAIEV el trobaràs a la web del CAIEV (www.caiev.com).  Per accedir a 
aquest espai Amic, t’has de registrar a la web amb el teu usuari i contrasenya que vas escollir al 
fer-te Amic. 

Moodle 

Un cop feta la inscripció, rebràs un correu electrònic amb el teu usuari i contrasenya per accedir 
a la plataforma Moodle.  Per motius de seguretat, la contrasenya l’hauràs de canviar el primer 
cop que accedeixis.  L’usuari i contrasenya del moodle l’hauràs de tenir present durant tot el 
curs.  Guarda aquestes dades. 

Al Moodle tindràs accés als materials del teu curs o cursos, i a d’altres informacions rellevants. 

Us recomanem que hi accediu periòdicament. Aquesta és la web on trobareu el Moodle: 

https://formacio.caiev.com/ 

També trobaràs l’enllaç al Moodle a la web del CAIEV. 

Materials 

A principis de cada mes, tindràs accés, a través del Moodle, als materials corresponents a la 
sessió que es faci aquell mes. 

Els materials de sessions passades estaran accessibles des de la seva publicació fins al final del 
curs.  El dia 31 d’agost es tancarà l’accés al Moodle.  Us recomanem que us descarregueu els 
materials abans d’aquest dia. 
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Assistència i puntualitat 

A cada sessió hauràs de confirmar la teva assistència signant el full d’assistències. Aquest punt 
és important per poder optar al certificat al final del curs.  L’últim trimestre es passarà un full 
d’assistència amb les assistències de tot el curs perquè puguis confirmar que totes estan 
comunicades. 

L’assistència mínima per obtenir la certificació, tant per part del Departament d’Ensenyament 
com per part del CAIEV, és del 80% d’assistència al curs. 

Les sessions tenen un descans de 20 minuts.  S’agrairia puntualitat tant a l’inici de la sessió, 
com a la tornada del descans. 

Recuperació d’una sessió 

Si no pots assistir a una sessió del teu grup, podràs fer-la en un altre grup del mateix curs.  
Això serà possible sempre que hi hagi més d’un grup en el curs que fas.  Si només hi ha un 
grup en el teu curs, no es podran fer recuperacions. 

Recomanem que no es canviï de grup si no és per una causa justificada, ja que això afecta a la 
cohesió del grup, tant al d’origen com al de destí. 

El calendari dels diferents cursos estan publicats a la web del CAIEV, però tindreu l’accés al 
moodle. 

Incidències 

Podrien sorgir també incidències per part del CAIEV per qüestions de salut o personals dels 
formadors. En aquests casos, es fixarà una data de recuperació de la sessió no feta, o una altra 
alternativa per recuperar la sessió que no s’ha pogut fer. 

Pagament del curs 

El pagament del curs és fraccionat.  Pots consultar els terminis a la nostra web escollint el curs 
en el qual estàs inscrit/a. 

https://caiev.com/index.php/formacio/curs-2019-20/ 

Abans de passar el rebut domiciliat al compte bancari que ens vas notificar en el moment de la 
teva inscripció, t’enviarem un correu electrònic avisant-te. 

Els cursos que tenen un altre tipus de pagament, aquest queda detallat a la web del CAIEV. 

Baixa del curs 

Si vols deixar el curs, podràs notificar la teva baixa 1 mes abans de l’inici de cada un dels 
mòduls, és a dir, un mes abans de cada un dels pagaments. 

Si es notifica la baixa a meitat del trimestre, no es retornarà l’import de la sessió o sessions que 
no s’hagin fet. 

Un cop et donis de baixa del curs, et donarem de baixa també de l’accés al moodle.  
T’aconsellem que et vagis descarregant els materials a mida que vagi avançant el curs. 
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Certificat del curs 

El CAIEV ofereix dos tipus de certificats als assistents que hagin fet un mínim d’assistència, el 
80% del curs: 

- Certificat emès pel CAIEV amb les hores i el contingut del curs. 

- Reconeixement per part del Departament d’Ensenyament.  Per optar a aquest reconeixement 
d’hores de formació has de tenir usuari Xtec i accés a l’Atri, on en el teu perfil apareixerà el curs 
fet i podràs descarregar-te un certificat del Departament. 

Perfil:  mestres titulats, tècniques d’infantil de grau superior, i professors/es de secundària amb 
la capacitació pedagògica realitzada. 

Contacte 

Si tens qualsevol pregunta, pots contactar amb la secretaria del CAIEV: 

educacioviva@caiev.com 

O contactar per telèfon en l’horari d’atenció d’11 a 13h i de 17 a 19h de dilluns a divendres: 

696 149 349 (Antonia) 


