UNIVERSITAT D’ESTIU 2020
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
MATRÍCULA OBERTA FINS A L’INICI DE CADA CURS (sempre que hi quedin places lliures)
Empleneu aquesta butlleta i envieu-la per correu electrònic a estiu@udl.cat
Posteriorment us retornarem, també per correu electrònic, el full de pagament, les instruccions per ingressar l’import de la
matrícula i per accedir al campus virtual.

DADES PERSONALS
DNI, NIE o passaport __________________________
Sexe Home
Dona
Primer cognom _______________________________
Població ____________________________________
Tel. mòbil ___________________________________

Data de naixement ___________________________________
Nom ______________________________________________
Segon Cognom ______________________________________
Comarca/província ___________________________________
Adreça electrònica ___________________________________

Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant de la UdL: Sí
/ No
En cas afirmatiu indiqueu:
Centre _______________________________ Curs i Titulació ___________________________________________
Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí
/ No
En cas afirmatiu indiqueu:
Universitat ____________________________ Curs i Titulació ___________________________________________
Si no sou estudiant universitari, indiqueu la professió i/o la titulació _________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Soc soci/sòcia de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la UdL
Curs 13L0. Soc soci/sòcia de FANJAC
Informació sobre protecció de dades
De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que la Universitat
de Lleida (UdL) és la responsable del tractament de les dades personals facilitades (dades de contacte del representant:
Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades:
dpd@udl.cat).
Les dades s’utilitzaran per a les finalitats inherents a la sol·licitud d’inscripció de gestionar la matriculació de la persona
interessada i de garantir l’adequada prestació de la docència. En concret, les finalitats del tractament seran les següents: (a)
matriculació i sol·licituds d’anul·lació i de modificació de matrícula; (b) gestió del pagament de la matrícula; (c) gestió del
certificat d’aprofitament o assistència; (d) alta al campus virtual, si escau; (e) difusió de properes activitats de la Universitat
mentre no exerciu el vostre dret de supressió, limitació o oposició a aquesta finalitat.
Les dades incloses en els documents administratius que formen part de l’expedient acadèmic es conservaran sempre. La resta
de dades es destruiran un cop hagi acabat el curs acadèmic.
Les dades facilitades són necessàries per complir amb la funció de la Universitat de crear, desenvolupar i transmetre la ciència,
la tècnica i la cultura; preparar per a l’exercici d’activitats professionals; difondre, valorar i transferir el coneixement al servei
de la cultura, la qualitat de la vida i el desenvolupament econòmic, i difondre el coneixement i la cultura a través de l’extensió
universitària i la formació al llarg de la vida, i, en general, per dur a terme el servei públic de l’educació superior, com exigeix
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.
Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-vos al tractament, i sol·licitar la
limitació del tractament, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la matrícula sol·licitada, mitjançant un escrit tramès
a l’adreça dpd@udl.cat. També podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

CURSOS
Marqueu els cursos als quals us voleu inscriure. En el cas que el curs triat tingui dos versions horàries,
escolliu la que més us interessi (versió llarga, amb reconeixement d’ECTS a la UdL, o versió curta, sense
aquest reconeixement).
2 ECTS = curs de 50 hores (20 guiades per l’equip docent més 30 de treball autònom dels alumnes). Les activitats
i el calendari per realitzar les 30 hores de treball autònom els explicarà el professorat durant el curs.
3 ECTS = curs de 75 hores (30 guiades per l’equip docent més 45 de treball autònom dels alumnes). Les activitats
i el calendari per realitzar les 45 hores de treball autònom els explicarà el professorat durant el curs.
Els estudiants d’altres universitats han de consultar al seu centre si fan reconeixement acadèmic del curs en el qual estiguin
interessats.
Els matriculats a la Universitat d’Estiu que no siguin estudiants universitaris també poden optar per matricular-se en la versió
llarga del curs.

Preu
estudiants,
PAS i PDI
de la UdL

Preu
resta
inscrits

04L0 Cinema Exprés: Taller de Curtmetratges

118,59€

135,00€

06L0 Protocol, Relacions Públiques i Comunicació

79,06€

90,00€

13L0 Altes Capacitats: una Perspectiva Biopsicosocial

79,06€

CODI

TÍTOL

Psicologia Positiva i els Reptes per Fer Front a la
COVID-19
Gramática Cognitiva y Gramática Pedagógica en la
17L0
Enseñanza de ELE
Podem Ser Agents de Canvi Davant del Maltractament i
21L0
l’Abús Sexual Infantil? Passem a l’Acció!
Simulació Energètica d’Edificis amb Open Studio i
26L0
Energy Plus
14L0

79,06€
79,06€
118,59€
79,06€

27L0 Anàlisi de Dades. Com Saben els Nostres Gustos?

79,06€

28L0 Programa la Teua Placa Electrònica Arduino

118,59€

29L0 Curs d’Impressió 3D: Tècniques i Materials

79,06€

Apropem la Natura a l’Escola: Eines i Recursos
Pedagògics

79,06

40I0

Fabricació Digital: Disseny CAD i Impressió 3D

79,06€

90,00€

42V0

A Quins Països Exportar? Quina És l’Estratègia
Internacional Adequada

118,59€

135,00€

43V0

Social Media Management. Comunicació i Promoció
Efectiva a les Xarxes Socials

118,59€

135,00€

44V0

GDS-Sistemes Globals de Distribució en Agències de
Viatges

118,59€

135,00€

45V0

Millora les Eines de la Teva Presència a les Xarxes
Socials

118,59€

135,00€

118,59€

135,00€

79,06

90,00€

52S0

L’Art de la Productivitat Sense Estrès



30 hores
75 hores (30 + 45) 3 ECTS - UdL
20 hores

50 hores (20 + 30) 2 ECTS - UdL
20 hores
90,00€
50 hores (20 + 30) 2 ECTS - UdL
20 hores
90,00€
50 hores (20 + 30) 2 ECTS - UdL
20 hores
90,00€
50 hores (20 + 30) 2 ECTS - UdL
30 hores
135,00€
75 hores (30 + 45) 3 ECTS - UdL
20 hores
90,00€
50 hores (20 + 30) 2 ECTS - UdL
20 hores
90,00€
50 hores (20 + 30) 2 ECTS - UdL
30 hores
135,00€
75 hores (30 + 45) 3 ECTS - UdL
20 hores
90,00€
50 hores (20 + 30) 2 ECTS - UdL
20 hores
90,00€
50 hores (20 + 30) 2 ECTS - UdL

38E0

Presentació de Treballs Acadèmics: Microsoft Word i
46V0 PowerPoint com a Eines per al Disseny Gràfic i
Mendeley per a la Gestió Bibliogràfica

Durada

20 hores
50 hores (20 + 30) 2 ECTS - UdL
30 hores
75 hores (30 + 45) 3 ECTS - UdL
30 hores
75 hores (30 + 45) 3 ECTS - UdL
30 hores
75 hores (30 + 45) 3 ECTS - UdL
30 hores
75 hores (30 + 45) 3 ECTS - UdL
30 hores
75 hores (30 + 45) 3 ECTS - UdL
20 hores
50 hores (20 + 30) 2 ECTS - UdL

L’organització es reserva el dret d’anul·lar els cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari
d’inscripcions. Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui possible i se’ls hi oferirà
l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar l’import pagat.
Consulteu els possibles descomptes en el preu de la matrícula a http://estiu.udl.cat

Empleneu aquesta butlleta i envieu-la per correu electrònic a estiu@udl.cat

