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U N I V E R S I T A T 
D E  L L E I D A

LLEIDA
Del 3 al 14 de juliol de 2017

INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a 
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula:
Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 8 i el 31 de maig de 2017

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si s’efectua 
l’ingrés entre l’1 i el 16 de juny de 2017

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés 
entre el 8 de maig i el 16 de juny de 2017

Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que 
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat



PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 10
 Montserrat Àlamos i Pere-Miquel Parés
09.00-11.00 h    Origen de les principals races domèstiques. Races 

autòctones catalanes. Administracions implicades
 Montserrat Àlamos
11.30-13.30 h    Llibres i registres genealògics. Stud book. Herd 

book, Flock book. Gestió administrativa de la resse-
nya equina 

 Teresa Vilaró
16.00-19.00 h    Regions anatòmiques externes. Glossari exteriorista

Dimarts 11 
 Teresa Vilaró i Pere-Miquel Parés
09.00-11.00 h    Morfotip, prototip i paratip. Patró racial. Denomina-

cions cronològiques. Cromatismes
 Manuel Sánchez
11.30-13.30 h    Jutjament i qualificació. Aptituds productives en els 

diferents tipus d’animals d’abast: morfotips lleters i 
càrnics

 Manuel Sánchez
16.00-19.00 h    Sessió pràctica (cabrum): valoració funcional. 

Aploms. Sistema genital i mamari

Dimecres 12 
 Pere-Miquel Parés
09.00-11.00 h    Característiques per a la producció sarcopoiètica en 

petits remugants
 Josué Sabaté
11.30-13.30 h    Característiques per a la producció lletera en petits 

remugants
 Pere-Miquel Parés 
16.00-18.00 h    Treball de camp (èquids): valoració funcional. 

Aploms. Cromatismes. Al·loidisme. Cronologia 
 dental

Dijous 13 
 Pere-Miquel Parés
09.00-11.00 h    Característiques per a la producció sarcopoiètica en 

èquids
 Josué Sabaté
11.30-13.30 h    Valoració funcional en els petits remugants. Aploms. 

Sistema genital i mamari
 Josué Sabaté 
16.00-18.00 h    Sessió pràctica (oví): valoració funcional en els pe-

tits remugants. Aploms. Sistema genital i mamari

Divendres 14 
 Pere-Miquel Parés
09.00-11.00 h    Conformacions cornuals
 Pere-Miquel Parés
11.30-13.30 h    Races catalanes extingides
 Avaluació 

19L7                                                                                                     Medi Ambient 

INTRODUCCIÓ AL JUTJAMENT 
MORFOLÒGIC D’ANIMALS DE RAÇA 
PURA (UNGULATS)

Del 10 al 14 de juliol
Lleida 

El curs, que té un caràcter marcadament teoricopràctic, pretén intro-
duir l’alumne en el coneixement de les bases de la valoració morfo-
lògica dels ungulats domèstics (remugants i èquids), posant especial 
èmfasi en el jutjament morfològic i la qualificació (valoració i judici 
morfològic). El curs s’estructura en els següents grans mòduls: 1. 
Origen de les principals races domèstiques. Races autòctones cata-
lanes; 2. Regions anatòmiques externes. Glossari exteriorista; 3. Lli-
bres i registres genealògics. Stud book. Herd book, Flock book. Pro-
totips i paratips; 4. Valoració morfològica. Cromatismes. Al·loidisme. 
Cronologia dental; 5. Valoració funcional. Aploms. Sistema genital i 
mamari; 6. Característiques per a la producció sarcopoiètica; 7. Ca-
racterístiques per a la producció lletera; 8. Morfotips i aptituds pro-
ductives en els diferents tipus d’animals d’abast; 9. Selecció conjunta 
de producció i tipus; 10. Diferències entre morfotips lleters i càrnics i 
patrons racials; 11. Jutjament i qualificació.
Les activitats d’aula dels matins es complementaran amb sortides, 
cada tarda, a granges veïnes.

Observacions: Es recomana als matriculats que portin un ordinador 
portàtil, ja que es distribuirà programari de tractament estadístic, així 
com bibliografia bàsica (en format PDF). Com que es faran algunes 
pràctiques amb animals, també es recomana, per a aquestes sessi-
ons, dur roba còmoda de camp.

Llengua  Català i castellà
d’impartició  

Coordinació Pere-Miquel Parés Casanova (Departament de Ciència Ani-
mal de la UdL)

Equip docent Montserrat Álamos López (Servei d’Ordenació Ramadera, 
DARP), Pere-Miquel Parés Casanova (UdL), Josué Sabaté 
Moreso (UdL), Manuel Sánchez Rodríguez (Universitat de 
Còrdova) i Teresa Vilaró Reverter (filòloga)

Durada a) 30 hores lectives
 b) 75 hores (30 de presencials + 45 de treball autònom de 

l’alumnat). Versió reconeguda amb 3 ECTS per la UdL

Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 118,59 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 135,00 € la resta
Places 30

ALLOTJAMENT
L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar 
informació sobre allotjament per als participants del curs

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
Planta baixa
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390
estiu@estiu.udl.cat

3 ECTS reconeguts per la UdL: 
30 hores presencials + 45 hores de treball 

autònom de l’alumnat


