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Codi: 01A3                                               Àmbit: Art i Humanitats

Dates: Del 18 al 22 de juliol

Coordinació: Francesca Español Bertran (Departament d’Història 
de l’Art de la Universitat de Barcelona) i Francesc Fité Llevot (De-
partament d’Història de l’Art i Història Social de la UdL)

Equip docent: Patrick Henriet (Universitat de Bordeus), Asun-
ción Blasco Martínez (Universitat de Saragossa), M.ª del Carmen 
García Herrero (Universitat de Saragossa), Francesca Español 
Bertran (Universitat de Barcelona), Francesc Fité Llevot (UdL), 
Jesús Criado Mainar (Universitat de Saragossa), Albert Velasco 
González (UdL) i Joaquín Yarza Luaces (Universitat Autònoma 
de Barcelona)

Resum del curs: El curs, de caràcter interdisciplinari, està pensat 
per a un públic universitari plural i amb interessos en el camp de 
l’hagiografia en època medieval (segles XI-XV), i amb el que això 
comporta: des del que té a veure amb el culte a les relíquies, la tipo-
logia i disposició dels sepulcres sants, els textos hagiogràfics, fins 
als temes relacionats amb la litúrgia, els llocs de culte, itineraris, 
etc. Es preveu la publicació de totes les conferències, que creiem 
que serà d’interès per als especialistes, amb la qual cosa les nostres 
universitats faran una aportació científica important.

Nombre d’hores lectives: 26

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 105 €

Límit de places: 30

Programa:
Dilluns 18  
 Francesca Español
09.30-11.30 h Iconografia i culte de sant Lluís de Tolosa en 

l’àmbit peninsular

 Albert Velasco
12.00-14.00 h L’àngel de l’Apocalipsi: iconografia de sant Vi-

cenç Ferrer
16.00-18.00 h Visita a la catedral i al Museu Diocesà de la Seu 

d’Urgell

ELS SANTS I EL SEU TERRITORI: HAGIOGRAFIA 
PENINSULAR EN ELS SEGLES MEDIEVALS
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Dimarts 19 
 Carmen García
09.30-11.30 h Santedat femenina en el Regne d’Aragó. Culte de 

santa Engràcia i santa Oròsia
 Jesús Criado
12.00-14.00 h Santedat femenina en el Regne d’Aragó. Icono- 

grafia de santa Engràcia i santa Oròsia
 Asunción Blasco
16.00-18.00 h La construcció d’un infanticidi. El culte de sant 

Domènec de Val
 
Dimecres 20 
 Patrick Henriet
09.30-11.30 h Translationes de relíquies des d’al-Àndalus a fi- 

nals del segle XI
 Daniel Rico
12.00-14.00 h El culte de sant Vicenç a Àvila
16.00-18.00 h Visita a Sant Serni de Tavèrnoles
 
Dijous 21 
 Excursió a Tolosa de Llenguadoc
 
Divendres 22 
 Joaquín Yarza
09.30-11.30 h La instrumentalització dels sants dominics en 

època dels Reis Catòlics
 Francesc Fité
12.00-14.00 h Culte i iconografia de sant Vicenç màrtir a Cata- 

lunya   
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Codi: 02B2                                               Àmbit: Art i Humanitats

Dates: Del 12 al 15 de juliol

Coordinació: Neus Vila Rubio i Vanesa Ortega Bonilla (Unitat 
d’Atenció Socioeducativa de l’ICE de la UdL)

Equip docent: Joan J. Busqueta Riu (UdL), Pep Coll Martí (IES 
Màrius Torres), Manuel Garasa Laborda (UdL) i Jordi Suïls Subirà 
(UdL)

Resum del curs: La UdL és conscient que ha d’atendre les 
demandes del sector de la gent gran. Per aquesta raó proposa 
un curs de temàtica transversal, adreçat als interessos d’aquest 
col·lectiu d’acord amb les consultes realitzades. L’objectiu és, per 
tant, proporcionar una formació interdisciplinària amb el rerefons 
d’un entorn com el del Pirineu, tan present en la vida i la cultura 
catalanes. S’oferiran diversos blocs temàtics, tots relacionats amb 
el fet pirinenc: llengua, cultura i mites, natura i història. Aquests 
blocs es distribuiran al llarg dels quatre dies, en horari de matí. 
Es combinaran les sessions a l’aula amb sortides per realitzar les 
visites que requereixen els àmbits de natura i història. 
Requisit de matrícula: tenir més de 50 anys. 

Nombre d’hores lectives: 16

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 75 € 

Límit de places: 30

Programa:
Dimarts 12  
 Jordi Suïls. Les llengües del Pirineu: ahir i avui
09.30-11.30 h Tres llengües del Pirineu: català, occità i aragonès
12.00-14.00 h Els primers testimonis de la llengua catalana al 

Pirineu
 
Dimecres 13 
 Pep Coll. Mites del Pirineu
09.30-11.30 h Mites del Pirineu I
12.00-14.00 h Mites del Pirineu II
 

EL PIRINEU: VIDA I CULTURA
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Dijous 14 
 Manuel Garasa. La natura a l’abast 
09.30-14.00 h Visita guiada als boscos i indrets d’interès selec-

cionats pel professor
 
Divendres 15 
 Joan J. Busqueta. Història d’Andorra
09.30-14.00 h Visita guiada a Andorra: institucions i introducció 

a la història del Principat
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Codi: 03A3                                               Àmbit: Art i Humanitats

Dates: Del 18 al 22 de juliol

Coordinació: Xavier Goñi Gracenea (Servei de Reproducció 
d’Imatge de la UdL)

Equip docent: Tino Soriano Marco (National Geografic Society, 
Washington)

Resum del curs: L’experiència que pot aportar Tino Soriano, un 
professional en actiu que ha treballat per a les més prestigioses 
revistes i editorials del món, servirà perquè els assistents tinguin la 
informació imprescindible per plantejar-se viure de la fotografia, un 
cop assoleixin el nivell adequat.
Per aquesta raó es parlarà tant de reportatge humanístic com de fo-
tografia editorial feta per encàrrec. Una jornada sencera es dedicarà 
a la fotografia de viatges. El taller es complementa amb una classe 
pràctica. 
Es comentarà tant el material aportat pels alumnes al comença-
ment del curs com les imatges obtingudes durant l’estada a la Seu 
d’Urgell. 
Aquest taller està dirigit a qualsevol persona que vulgui fer servir la 
fotografia com a vehicle d’expressió personal. Lògicament, perio-
distes, artistes, fotògrafs amb experiència o estudiants avançats són 
els que li poden treure el màxim profit. 
Per matricular-se al curs és necessari tenir coneixements pràctics 
de fotografia i és imprescindible portar equipament fotogràfic. En 
realitzar la inscripció, les persones interessades han de presentar un 
breu currículum fotogràfic amb mostres del treball de reportatge 
realitzat. La selecció es farà per rigorós ordre d’inscripció i currí-
culum.

Nombre d’hores lectives: 30

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 120 €

Límit de places: 13

FOTOPERIODISME I FOTOGRAFIA D’AUTOR
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Programa:
Dilluns 18  
 Tino Soriano
09.30-11.30 h Presentació i revisió dels dossiers aportats pels 

alumnes
12.00-14.00 h Projecció d’un resum dels treballs fotoperiodístics 

de Tino Soriano I
16.00-18.00 h Projecció d’un resum dels treballs fotoperiodís-

tics de Tino Soriano II
 
Dimarts 19 
 Tino Soriano
09.30-11.30 h Viure del fotoperiodisme
12.00-14.00 h Treball personal: la mirada de l’autor
16.00-18.00 h Pràctica fotogràfica
 
Dimecres 20 
 Tino Soriano
09.30-11.30 h Pràctica fotogràfica
12.00-14.00 h Projecció de reportatges de Tino Soriano fets per 

encàrrec
16.00-18.00 h Col·loqui: noves tecnologies i fotoperiodisme 
 
Dijous 21 
 Tino Soriano
09.30-11.30 h Fotografia de viatges
12.00-14.00 h Projecció de reportatges personals de l’autor (foto-

grafia de viatges)
16.00-18.00 h Projecció de reportatges de viatges realitzats per 

encàrrec 
 
Divendres 22 
 Tino Soriano
09.30-11.30 h Tria i projecció de les fotografies fetes pels alum-

nes del curs
12.00-14.00 h Conclusions finals
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Codi: 04A1                                               Àmbit: Art i Humanitats

Dates: Del 5 al 8 de juliol

Coordinació: Josep Minguell i Cardenyes (pintor muralista) i 
Anna Monsó Porté (Centre d’Interpretació del Romànic de la Vall 
de Boí)

Equip docent: Carlos Calderón Urreiztieta (arquitecte), Mont-
serrat Pagès Paretas (Museu Nacional d’Art de Catalunya), Josep 
Minguell i Cardenyes (artista especialitzat en pintura mural) i Anna 
Monsó Porté (Centre d’Interpretació del Romànic de la Vall de 
Boí)

Resum del curs: El curs té com a objectiu introduir els participants 
en el coneixement interdisciplinari de la pintura mural. El curs co-
mençarà amb l’estudi dels antecedents històrics de la vall de Boí i 
culminarà establint relacions entre la pintura mural i els actuals es-
pais de comunicació. Aquest curs va adreçat a estudiants de Belles 
Arts, Arquitectura, Història de l’Art, Restauració d’Obres d’Art, 
Turisme Cultural i, en general, a tothom que hi estigui interessat.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: Museu Nacional d’Art de Catalunya (Parc de Montjuïc, 
Barcelona) i Centre d’Interpretació del Romànic d’Erill la Vall 
(Vall de Boí)

Preu: 90 €

Límit de places: 20

Programa:
Dimarts 5 
 Eduard Carbonell (director MNAC)
10.30 h  Acollida al Museu Nacional d’Art de Catalunya
 Anna Monsó i Josep Minguell
11.00 h Presentació del curs
 Montserrat Pagès
11.30-13.00 h Estudi de les restes de pintura mural al fresc de la 

Vall de Boí conservades al MNAC
 Josep Minguell
17.00-18.30 h Visita a les obres de realització dels frescos “Re-

surrectio”, a l’església de Santa Maria de l’Alba 
(Tàrrega)

PINTURA MURAL I ARQUITECTURA
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Dimecres 6 
 Josep Minguell
09.30-11.30 h Pintura mural i cinema
 Josep Minguell
12.00-14.00 h Presentació del taller Pintura mural, espai i comu-

nicació
 Anna Monsó
16.00-18.00 h Visita a les esglésies romàniques de la Vall de Boí
 
Dijous 7 
 Josep Minguell
09.30- 11.30 h Taller: Pintura mural, espai i comunicació
 Josep Minguell
12.00-14.00 h Taller: Pintura mural, espai i comunicació
 Carlos Calderón
16.00-18.00 h Temps arquitectònic i polirítmia mural
 
Divendres 8 
 Josep Minguell
09.30-11.30 h Taller: Pintura mural, espai i comunicació
 Josep Minguell
12.00-13.00 h Taller: Pintura mural, espai i comunicació
 Cloenda del curs i lliurament de certificats

Nota: Aquest és l’únic curs de la Universitat d’Estiu de la UdL que 
es realitza a la Vall de Boí. Cal que les persones interessades es 
posin en contacte amb el Centre d’Interpretació del Romànic, on 
els facilitaran informació sobre transport i reserves d’allotjament 
especials per als participants del curs.

Centre d’Interpretació del Romànic de la Vall de Boí
C/ del Batalló, núm. 5

25528 Erill la Vall
Tel. 973 696 715

A/e: centreromanic@vallboi.com
http://www.vallboi.com



 14  15

Codi: 05A1                                               Àmbit: Art i Humanitats

Dates: Del 7 al 10 de juliol

Coordinació: Jaume Fernàndez i Gonzàlez (Departament d’Histò-
ria de la UdL)
  
Equip docent: Jacinto Bonales Cortés (historiador), Jaume Fer-
nàndez i Gonzàlez (UdL), Joan Ramon Piqué i Badia (UdL) i Jordi 
Sanahuja i Navarro (UdL) 

Resum del curs: El curs pretén analitzar la formació i consolidació 
del règim feudal al Pirineu. A mitjan segle XI, en les terres de fron-
tera amb l’Islam, neix un sistema politicoeconòmic d’organitzar 
el territori: el feudalisme. Aquest sistema, perfecte per organitzar 
les noves terres conquerides, també s’implantarà en les terres de 
la Catalunya Vella, malgrat l’oposició de les comunitats de les 
valls pirinenques. Tot plegat donarà lloc a una complexa xarxa de 
senyories, des de les petites baronies fins als comtats i vescomtats, 
passant pels dominis eclesiàstics de les abadies i els bisbats. Aquest 
complex escenari, desenvolupat durant l’edat mitjana, transformarà 
la fesomia del Pirineu fins al final de l’Antic Règim. Encara avui 
dia l’organització territorial pirinenca conserva traces del passat 
feudal.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: Museu de Ciències Naturals del Pallars Jussà de Tremp

Preu: 20 €

Límit de places: 40

Programa:
Dijous 7 
20.30 h Presentació del curs
 
Divendres 8 
8.00 h Visita guiada a la baronia d’Erill
 Jaume Fernàndez
18.00-19.00 h L’origen del feudalisme en el Pirineu
 Joan Ramon Piqué
19.30-20.30 h La baronia d’Erill
 

LES SENYORIES FEUDALS EN EL PIRINEU MEDIEVAL
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Dissabte 9 
8.00 h Visita guiada al vescomtat de Vilamur
 Jordi Sanahuja
18.00-19.00 h El vescomtat de Vilamur
 Jacinto Bonales
19.30-20.30 h  La transició del feudalisme del món medieval al 

modern
 
Diumenge 10 
10.00 h Visita a la baronia i castell d’Orcau
12.00 h Lliurament de certificats i cloenda del curs
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Codi: 06A1                                                Àmbit: Art i Humanitats

Dates: Del 6 al 7 de juliol

Coordinació: Ferran Rella i Foro (Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu i coordinador de les Trobades d’Escriptors al Pirineu)

Equip docent: Assumpció Cantalozella Mas (escriptora), Pep Coll 
Martí (escriptor), Isidor Cònsul Giribet (escriptor), Llorenç Solde-
vila Balart (escriptor) i Albert Villaró Boix (escriptor)

Resum del curs: El curs ofereix un ampli recorregut pel Pirineu 
medieval literari. Es facilita l’aproximació al marc geogràfic a tra-
vés d’una precisa seqüència cronològica que discorre pel llegendari 
medieval, la figura mítica del comte Arnau recreada per la ploma 
de Joan Maragall, els antecedents romàntics que influeixen Jacint 
Verdaguer per mostrar-nos l’exuberància literària en la seua obra 
Canigó i una mirada actual del món medieval recreada a través de 
l’exercici de creació literària. Finalment, es possibilita la fixació 
de tot aquest món llegendari a través d’uns itineraris pels Pallars 
medievals.

Nombre d’hores lectives: 10

Espai: Museu de Ciències Naturals del Pallars Jussà de Tremp

Preu: 20 €

Límit de places: 40

Programa:
Dimecres 6 
 Pep Coll
17.00-18.30 h El llegendari medieval al Pirineu
 Isidor Cònsul
18.30-20.00 h Antecedents romàntics del Pirineu en l’obra de
 Verdaguer
 
Dijous 7 
 Pep Coll
11.00-14.00 h Itinerari llegendari pel Pallars medieval
 Llorenç Soldevila
17.00-18.30 h El comte Arnau: un mite pirinenc i els nostres au-

tors del segle XX

EL PIRINEU MEDIEVAL VIST PELS ESCRIPTORS
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 Albert Villaró i Assumpció Cantalozella
18.30-20.00 h La recreació literària del Pirineu medieval a través 

dels llibres L’any dels francs i Hug Roger III
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Codi: 07A2                   Àmbit: Dret, Economia, Política i Societat

Dates: Del 12 al 15 de juliol

Coordinació: Lluís Miquel Pla Aragonés (Departament de Mate-
màtica de la UdL)

Equip docent: Sílvia Miquel Fernández (UdL), Lluís Miquel Pla 
Aragonés (UdL) i María Auxilio Osorio Lama (Benemèrita Univer-
sitat Autònoma de Puebla, Mèxic)

Resum del curs: El curs pretén incidir en la importància del valor 
dels diners en el temps i en la construcció de models d’optimització 
de problemes reals d’inversions. Es vol mostrar com es poden apro-
fitar eines informàtiques al nostre abast (Solver d’Excel i Lindo) 
per resoldre els problemes d’optimització financera plantejats, i, a 
més a més, reconèixer diferents escenaris financers i ser capaços 
de dissenyar-los. De l’equip docent destaca la Dra. María Auxilio 
Osorio, pel seu prestigi científic en el camp financer i la seua ex-
periència, adquirida bàsicament al Regne Unit. El curs s’impartirà 
en castellà.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 90 €

Límit de places: 20

Programa:
Dimarts 12  
 Lluís Miquel Pla, Sílvia Miquel i María Auxilio 

Osorio
09.30-11.30 h Presentació. El valor dels diners en el temps
12.00-14.00 h Models senzills d’optimització d’inversions 
 Software per a programació lineal: el Solver 
 d’Excel i Lindo
 
Dimecres 13 
 María Auxilio Osorio
09.30-11.30 h Escenaris financers
12.00-14.00 h Risc i models estocàstics
 Regles d’impostos per paquets d’inversions

MODELS PER A INVERSIONS I OPTIMITZACIÓ 
FINANCERA EN FULLS DE CÀLCUL
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 María Auxilio Osorio i Lluís Miquel Pla
16.00-18.00 h Solució de models d’optimització financera 
 (Solver i Lindo)
 Interpretació dels resultats
 
Dijous 14 
 María Auxilio Osorio
09.30-11.30 h Restriccions dels models
12.00-14.00 h Problemes multietapa de programació lineal
 María Auxilio Osorio i Lluís Miquel Pla
16.00-18.00 h Recuperació dels guanys i de la inversió inicial
 Problema mixt-enter multietapa
 
Divendres 15 
 María Auxilio Osorio i Lluís Miquel Pla
09.30-11.30 h Model quadràtic mitjana-variància
 Model de Markowitz
 La frontera d’eficiència
12.00-14.00 h Optimització després d’impostos
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Codi: 08A3                  Àmbit: Dret, Economia, Política i Societat

Dates: Del 19 al 21 de juliol

Coordinació: José Luis Gallizo Larraz (Departament d’Adminis-
tració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals de 
la UdL)

Equip docent: José Luis Gallizo Larraz (UdL), Ramon Saladri-
gues Solé (UdL) i Ramiro Serrano García (Universitat d’Alcalá de 
Henares) 

Resum del curs: La comptabilitat tal com la coneixem ara té data 
de caducitat. La reforma comptable que impulsa la Unió Europea 
afectarà de forma molt significativa aspectes tan essencials com ara 
els criteris de valoració dels actius o els de determinació del resultat 
empresarial. Enguany els grups empresarials europeus que cotit-
zen en borsa ja han de presentar els comptes adaptats a les noves 
NIIF (normes internacionals d’informació financera) que en breu 
s’aplicaran a totes les empreses.
L’objectiu del curs és analitzar i sintetitzar les novetats que 
comporta el nou marc internacional, i donar a conèixer els nous 
estats comptables de presentació obligatòria i els principals canvis 
comptables, amb un enfocament pràctic i amb exercicis que perme-
tran comparar la comptabilitat que hem tingut fins ara amb la que 
hi haurà d’ara endavant.

Nombre d’hores lectives: 16

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 75 €

Límit de places: 25

Programa:
Dimarts 19  
 José L. Gallizo
09.30-11.30 h Introducció a les normes IASB
12.00-14.00 h Els nous estats comptables obligatoris
 Els estats complementaris
 Ramon Saladrigues
16.00-18.00 h Arrendament operatiu
 Arrendament financer: el lísing
 

PAUTES PER CONÈIXER LA NOVA COMPTABILITAT 
DE LES EMPRESES



 22  23

Dimecres 20 
 José L. Gallizo
09.30-11.30 h Immobilitzat
 Inversions immobiliàries
 Subvencions
 Despeses per interessos
 Ramiro Serrano
12.00-14.00 h Actius intangibles
 Amortització d’actius intangibles
 Ramiro Serrano
16.00-18.00 h Estat de fluxos d’efectiu
 Resultat del període
 Canvis en les polítiques comptables
 
Dijous 21 
 Ramon Saladrigues
09.30-11.30 h Deteriorament del valor dels actius
 Provisions i actius i passius contingents
 Ramiro Serrano
12.00-14.00 h Adopció per primera vegada de les normes
 comptables internacionals 
 Combinacions de negocis
 Fons de comerç
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Codi: 09B3                   Àmbit: Dret, Economia, Política i Societat

 

Dates: Del 18 al 22 de juliol

Coordinació: Eduard Cristóbal Fransi (Departament d’Adminis-
tració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals de 
la UdL)

Equip docent: José Manuel Alonso Martínez (UdL), Eduard 
Cristóbal Fransi (UdL), Lluís Garcia Tarragona (Millorsoft), Toni 
Granollers i Saltiveri (UdL) i Ferran Perdrix i Sapiña (UdL)

Resum del curs: Es vol donar les eines per crear i desenvolupar un 
negoci a Internet amb èxit. S’hi estudiaran els elements clau per a 
la creació d’una empresa en línia: la necessitat de la planificació; 
el pla d’empresa en línia; el disseny del lloc web per assegurar-ne 
l’accessibilitat i usabilitat; els suports per a la creació d’empreses i 
les eixides professionals.
El curs s’adreça a l’estudiantat d’últims cursos de titulacions uni-
versitàries de grau mitjà o superior, professionals autònoms, tècnics 
i quadres mitjans i superiors d’empreses. Aquest curs també pot ser 
interessant per a altres col·lectius, com ara els professionals que ha-
gin de fer servir Internet per portar a terme la seua feina, professorat 
d’ensenyament secundari, etc.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 90 €

Límit de places: 20

Programa:
Dilluns 18  
 Eduard Cristóbal 
09.30-11.30 h Introducció als negocis en línia
12.00-14.00 h Comunicació i promoció del negoci en línia
 
Dimarts 19 
 Toni Granollers 
09.30-11.30 h Disseny del lloc web. Tecnologia, usabilitat i 
 accessibilitat
12.00-14.00 h Anàlisi de casos pràctics
 

COM FICAR EL TEU NEGOCI A INTERNET I TENIR ÈXIT
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Dimecres 20 
 Ferran Perdrix 
09.30-11.30 h Llançament del negoci a Internet
12.00-14.00 h Gestió de continguts per a consum en línia  

Anàlisi de casos pràctics
 
Dijous 21 
 José Manuel Alonso 
09.30-11.30 h Introducció al procés de creació d’una empresa o 

d’un nou negoci 
 Lluís García 
12.00-14.00 h Conferència: Les claus per crear un negoci en línia 

amb èxit
 
Divendres 22 
 José Manuel Alonso 
09.30-11.30 h Desenvolupament del pla d’empresa (business 

plan)
12.00-14.00 h Eines de suport a la creació de nous negocis
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Codi: 10B2                    Àmbit: Eines i Aplicacions Informàtiques

Dates: Del 12 al 15 de juliol

Coordinació: Carlos Iván Chesñevar (Departament d’Informàtica i 
Enginyeria Industrial de la UdL)

Equip docent: Carlos Iván Chesñevar (UdL) i María Paula Gon-
zález (UdL)

Resum del curs: Saps quina diferència hi ha entre el format 
WAV i el format MP3? Has tingut problemes amb els accents en 
els correus electrònics o els arxius PDF? Saps comprimir l’últim 
videoclip que has baixat d’Internet? Aquest curs va adreçat a tota 
persona interessada a comprendre els aspectes pràctics que cal tenir 
en compte per utilitzar correctament la informació digital present 
a Internet a nivell d’usuari. Es treballaran els conceptes bàsics de 
cada tipus d’informació digital (textos, gràfics i imatges, música, 
sons i vídeo digital) a partir de la pràctica i dels coneixements pre-
vis dels alumnes, i es mostraran alguns dels programes associats 
més coneguts. Per a cada tipus d’informació digital presentada es 
discutiran solucions a problemes típics de la vida quotidiana dels 
usuaris i s’analitzaran, entre altres, qüestions relacionades amb la 
compatibilitat i conversió de formats.

Nombre d’hores lectives: 16

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 75 €

Límit de places: 20

Programa:
Dimarts 12  
 Carlos Iván Chesñevar i María Paula 
 González
09.30-11.30 h Informació digital. Conceptes bàsics. Formats 
 digitals
12.00-14.00 h Formats digitals per a textos
 
Dimecres 13 
 Carlos Iván Chesñevar i María Paula 
 González
09.30-11.30 h Formats digitals per a imatges
12.00-14.00 h Música i sons a l’ordinador i a Internet

INTERNET I EL MÓN DIGITAL: FORMATS 
D’INFORMACIÓ PER A ORDINADORS
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Dijous 14 
 Carlos Iván Chesñevar i María Paula 
 González
09.30-11.30 h Formats digitals per a vídeos i informació multi-

mèdia
12.00-14.00 h Compatibilitat dels tipus de formats digitals pre-

sentats. Eines informàtiques per a la seua com-
pressió i conversió

 
Divendres 15 
 Carlos Iván Chesñevar i María Paula 
 González
09.30-11.30 h Reforçament dels continguts apresos. Exercicis. 

Consells pràctics per a l’elecció del format més 
adient en una determinada situació

12.00-14.00 h Conclusions i realització d’un treball pràctic
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Codi: 11A3                    Àmbit: Eines i Aplicacions Informàtiques

Dates: Del 18 al 22 de juliol

Coordinació: Toni Granollers i Saltiveri (Departament d’Informà-
tica i Enginyeria Industrial de la UdL)

Equip docent: Toni Granollers i Saltiveri (UdL) i Ferran Perdrix i 
Sapiña (UdL)

Resum del curs: El curs dóna a conèixer totes les possibilitats 
tècniques que permetran emprar al màxim les possibilitats creati-
ves de les aplicacions informàtiques per poder realitzar qualsevol 
tipus de presentació multimèdia. Els coneixements del curs no es 
queden en la part tècnica sinó que van més enllà. S’explica com 
han de ser aquestes presentacions perquè el nostre discurs sigui 
fluid i agradable per a l’audiència. Es pretén que al finalitzar el curs 
els alumnes siguin capaços d’emprar aplicacions informàtiques de 
forma correcta per poder esquematitzar, presentar i fer entendre les 
idees desitjades al seu públic. Això inclou nocions de distribució 
espacial, ús dels colors, tècniques oratòries, expressió corporal, ús 
d’altres eines informàtiques per millorar cada presentació, tècni-
ques de captura de l’atenció, etc.
Aquest curs s’adreça a qualsevol persona, professional, docent o 
estudiant que ha de fer presentacions multimèdia (classes, exposi-
cions d’articles científics, conferències, treballs de final de carrera, 
tesis, etc.) per explicar, comunicar o exposar idees, projectes... en la 
seua activitat professional o com a part de la formació reglada.

Nombre d’hores lectives: 30

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 120 €

Límit de places: 20

Programa:
Dilluns 18  
 Toni Granollers i Ferran Perdrix
09.30-11.30 h Presentació i introducció del curs
 Què és una presentació d’èxit?
 Mesures d’èxit i com s’observen
 Planificació d’una presentació
 Etapes i metodologia

ELABORACIÓ DE PRESENTACIONS MULTIMÈDIA 
D’ÈXIT. APLICACIONS I TÈCNIQUES
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12.00-14.00 h Introducció teòrica de les eines més populars: 
 - Microsoft PowerPoint
 - OpenOffice
 Coneixement dels elements de la interfície
 Creació de les primeres presentacions
16.00-18.00 h Utilització dels objectes de la presentació
 Ajudes: els regles, les quadrícules i les guies
 Ús dels colors, el text i l’espai
 
Dimarts 19 
 Ferran Perdrix
09.30-14.00 h Pràctica: Planificació d’una presentació que 

s’haurà de desenvolupar durant tot el curs  
Realització de casos pràctics d’ús bàsic de les 

 eines
 Toni Granollers i Ferran Perdrix
16.00-18.00 h Pràctica: Primera versió de la presentació pla-

nificada aplicant-hi els conceptes vistos fins al 
moment

 
Dimecres 20 
 Toni Granollers
09.30-11.30 h Creació de patrons de diapositives
 Aplicació d’efectes especials
12.00-14.00 h Ús de continguts multimèdia en les presentacions, 

com ara vídeo, so i imatges animades 
 Pràctica: Millora d’una presentació afegint-hi con-

tingut multimèdia 
 Toni Granollers i Ferran Perdrix
16.00-18.00 h Estil del discurs: importància, intenció, entona-

ció, emfatització, etc.
 Pràctica: Aplicació dels conceptes de l’estil del 

discurs a la presentació que preparen els alumnes
 
Dijous 21 
 Toni Granollers i Ferran Perdrix
09.30-14.00 h Pràctica: Ús de patrons, contingut multimèdia i 

altres efectes
16.00-18.00 h Treball amb organigrames
 Creació de dibuixos i esquemes
 Aplicació de transicions diverses entre les diapo-

sitives
 
Divendres 22 
 Toni Granollers i Ferran Perdrix
09.30-11.30 h Pràctica: Versió final de la presentació que s’ha fet 

durant el curs
12.00-14.00 h Exposició de les presentacions a càrrec dels grups 

i comentaris
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Codi: 12A2                                  Àmbit: Ensenyament i Didàctica

Dates: Del 12 al 15 de juliol

Coordinació: Núria Llevot Calvet (Departament de Pedagogia i 
Psicologia de la UdL)

Equip docent: Badia Bouia (Grup de Recerca i Estudis dels Con-
flictes), Mònica Buscarons Gelaberto (Grup de Recerca i Estudis 
dels Conflictes), Ferran Camps Campos (Grup de Recerca i Estudis 
dels Conflictes), Abdel-Kader Habbouche (Centre Penitenciari de 
Ponent i CRAE El Segre), Núria Llevot Calvet (UdL) i Jaume Sar-
ramona López (Universitat Autònoma de Barcelona)

Resum del curs: La mediació intercultural és un recurs pont que 
afavoreix la comunicació i promou un canvi constructiu en les rela-
cions entre persones culturalment diverses. En aquest curs es pro-
porcionaran les eines bàsiques per al treball de mediació i educació 
intercultural en diversos contextos. Es presentarà des d’una pers-
pectiva essencialment pràctica i contrastada amb l’experiència.
Aquest curs s’adreça a estudiants universitaris, especialment de 
Magisteri, Educació Social, Treball Social, Psicopedagogia, Peda-
gogia i Psicologia; a professionals d’aquests àmbits; a mediadors, 
monitors, directors d’esplais i d’associacions de col·lectius minori-
taris; i a tothom que vulgui conèixer noves visions i metodologies 
per afrontar el repte de la diversitat cultural. 

Nombre d’hores lectives: 26

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 105 €

Límit de places: 30

Programa:
Dimarts 12  
 Núria Llevot
09.30-11.30 h Presentació de l’estructura i el contingut del curs
 La mediació: una nova professió per a la cons-

trucció de la societat intercultural
12.00-14.00 h Xocs culturals en l’àmbit educatiu i el sanitari
 Jaume Sarramona
16.00-18.00 h La interculturalitat i l’educació catalana
 

MEDIACIÓ INTERCULTURAL
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Dimecres 13 
 Badia Bouia
09.30-11.30 h Perfil de la persona mediadora intercultural
 Badia Bouia i Mònica Buscarons
12.00-14.00 h El paper de la mediació en la gestió del conflicte 

en les associacions que s’agrupen per raó d’origen. 
Funcions i qualitats del mediador intercultural

 Mònica Buscarons
16.00-18.00 h L’absentisme escolar: un dels reptes de la media-

ció intercultural
 
Dijous 14 
 Mònica Buscarons
09.30-11.30 h Videofòrum: Com fem la mediació en l’àmbit 

intercultural?
 Ferran Camps
12.00-14.00 h Comunitat i diversitat. Criteris per a la gestió de 

projectes comunitaris
 Núria Llevot
16.00-18.00 h Anàlisi de casos reals en l’àmbit educatiu formal 

(escoles i instituts) i l’àmbit sanitari (hospitals i 
centres d’atenció primària)

 
Divendres 15 
 Abdel-Kader Habbouche
09.30-11.30 h Anàlisi de casos reals en l’àmbit educatiu no for-

mal (justícia juvenil i centre penitenciari)
12.00-14.00 h El futur de la mediació al nostre país
 Núria Llevot
16.00-18.00 h La comunicació intercultural. El diàleg per un 

projecte comú: la negociació/mediació
 Recursos i materials per treballar en contextos 

pluriculturals i, més concretament, en l’àmbit de 
la mediació

 Conclusions, valoració i cloenda del curs
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Codi: 13A3                                  Àmbit: Ensenyament i Didàctica

Dates: Del 18 al 21 de juliol

Coordinació: Pere Blanco i Felip (Departament de Didàctiques 
Específiques de la UdL) i Carme Jové i Deltell (Departament de 
Didàctiques Específiques de la UdL)

Equip docent: Pere Blanco i Felip (UdL) i Carme Jové i Deltell 
(UdL)

Resum del curs: Considerant l’informe a la UNESCO de la Co-
missió Internacional sobre l’Educació per al segle XXI, veiem com 
els nous reptes socials ens estimulen a cercar noves concepcions 
educatives basades en una acció estratègica afavoridora del desen-
volupament de les competències més significatives i més adequades 
als nous esdeveniments. Les institucions educatives, i els educa-
dors, en som responsables.
Conscients d’aquesta realitat i des del respecte a l’autonomia i el 
compromís amb el nou tipus de societat, els docents actuals hem de 
ser més assertius, capaços de generar empatia i comprendre els nous 
problemes, amb capacitat de resolució i amb capacitat estratègica 
de filtrar epistemològicament el coneixement. Els nous dissenys 
educatius parlen de competències, i aquestes aglutinen, a més dels 
conceptes, procediments, actituds i valors. Això ens fa pensar en 
la necessitat de treballar aquells procediments algorísmics que ens 
acostin a estils estratègics més comunicatius i que ens vinculin 
democràticament en la praxi educativa.
Durant el curs oferirem la possibilitat de conèixer i crear consciència 
de la importància de l’ús estratègic dels procediments algorísmics 
individuals i grupals i participar activament en diferents models 
d’intervenció: psicomotrius, cognitius i cooperatius.
Tot i que suposi incertesa, no deixa de ser una oportunitat per iniciar 
els canvis que ens facilitaran una nova forma de gestionar, planifi-
car i dissenyar les nostres intervencions educatives.
El curs s’adreça a estudiants; llicenciats en Psicopedagogia, Peda-
gogia o Educació Física; diplomats en Magisteri, en qualsevol de 
les seues especialitats; i, en general, a qualsevol persona interessada 
en aquest tema.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 90 €

Límit de places: 30

ESTRATÈGIES PER ACONSEGUIR COMPETÈNCIES 
PSICOMOTRIUS, DE RELACIÓ I COGNITIVES
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Programa:
Dilluns 18 
 Pere Blanco
16.00-18.00 h El context socioeducatiu
 
Dimarts 19 
 Pere Blanco
09.30-11.30 h L’experiència terminològica
12.00-14.00 h L’ús estratègic de les tècniques individuals i gru-

pals
 
Dimecres 20 
 Pere Blanco
09.30-11.30 h Supòsit pràctic
 Carme Jové
12.00-14.00 h Model d’intervenció psicomotriu
16.00-18.00 h Model d’intervenció cognitiu
 
Dijous 21 
 Carme Jové
09.30-11.30 h Model d’intervenció cooperatiu
12.00-14.00 h Supòsit pràctic
16.00-18.00 h Supòsit pràctic
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Codi: 14B3                                  Àmbit: Ensenyament i Didàctica

Dates: Del 18 al 22 de juliol

Coordinació: Anna Soldevila Benet (Departament de Pedagogia i 
Psicologia de la UdL)

Equip docent: Maria Jesús Agulló Morera (UdL), Gemma Filella 
Guiu (UdL), Ramona Ribes Castells (UdL) i Anna Soldevila Benet 
(UdL)

Resum del curs: Tradicionalment, l’educació s’ha ocupat més 
de desenvolupar el component cognitiu, la qual cosa sovint ha fet 
descuidar el component emocional, importants tots dos per al des-
envolupament integral de la persona. L’educació emocional té com 
a finalitat l’augment del benestar personal i social. Té un caràcter 
preventiu i de desenvolupament humà, no de tractament. En el curs 
aprendrem a conèixer les nostres emocions i reconèixer les dels al-
tres, a manejar aquestes emocions (especialment les negatives, com 
ara la ràbia, la por, la vergonya, etc.), a descobrir la importància 
de tenir una autoestima equilibrada. Així mateix, desenvoluparem 
estratègies per a la millora de les relacions socials i també de la 
relació amb un mateix, a prendre decisions, a organitzar el nostre 
temps.
El curs s’adreça a professionals de l’educació i de l’ajuda. Els 
destinataris del curs són mestres, educadors socials, professors de 
secundària, tutors, pedagogs, psicopedagogs, psicòlegs i altres pro-
fessionals de l’ajuda (metges, infermers, advocats), i, en general, 
qualsevol persona interessada en el tema. 

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 90 €

Límit de places: 30

Programa:
Dilluns 18  
 Anna Soldevila i Maria Jesús Agulló
09.30-11.30 h Intel·ligència emocional 
12.00-14.00 h Consciència emocional: concepte d’emoció, tipus 

d’emocions, components de les emocions
 

EDUCACIÓ EMOCIONAL
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Dimarts 19 
 Ramona Ribes i Gemma Filella
09.30-11.30 h Autoregulació emocional: estratègies de regula-

ció
12.00-14.00 h Autoregulació emocional: la prevenció de l’estrès
 
Dimecres 20 
 Ramona Ribes i Gemma Filella
09.30-11.30 h Autoestima I
12.00-14.00 h Autoestima II
 
Dijous 21 
 Anna Soldevila i Maria Jesús Agulló
09.30-11.30 h Habilitats socioemocionals: l’assertivitat
12.00-14.00 h Habilitats socioemocionals: l’escolta activa
 
Divendres 22 
 Anna Soldevila i Maria Jesús Agulló
09.30-11.30 h Habilitats de vida: presa de decisions
12.00-14.00 h Habilitats de vida: organització del temps
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Codi: 15A2                                          Àmbit: Llengua i Literatura

Dates: Del 12 al 15 de juliol

Coordinació: M. Salomé Ribes Amorós (Departament de Filologia 
Catalana i Comunicació de la UdL)

Equip docent: Jordi Bolòs Masclans (UdL), Carles Gascón Cho-
po (Consell Comarcal de l’Alt Urgell), Imma Lorés Otzet (UdL), 
Armand Puig Tàrrech (Institut Superior de Ciències Religioses 
Sant Fructuós de Tarragona), Xavier Renedo Puig (Universitat de 
Girona) i Jordi Suïls Subirà (UdL)

Resum del curs: Aquest curs sobre les Homilies d’Organyà té 
com a objectius donar a conèixer les característiques lingüístiques, 
històriques, artístiques i culturals que emmarquen la creació del do-
cument, i debatre la importància del manuscrit i la significació que 
adquireix en la història de la llengua catalana.
El curs s’adreça a estudiants de Filologia Catalana, d’Història i 
d’Història de l’Art i a llicenciats i estudiants de qualsevol discipli-
na interessats en la història de la llengua catalana. Així mateix, el 
curs també està obert a qualsevol persona que vulgui conèixer una 
part important de la història de Catalunya relacionada amb l’Alt 
Urgell.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell i Ajuntament d’Or- 
ganyà

Preu: 90 €

Límit de places: 30

Programa:
Dimarts 12  
 Armand Puig 
09.30-11.30 h Estructura i continguts de les Homilies
12.00-14.00 h Característiques i fonts de les Homilies
 
Dimecres 13 
 Jordi Suïls (sessió a Organyà)
09.30-11.30 h Les Homilies d’Organyà i els primers textos de la 

llengua catalana I

LES HOMILIES D’ORGANYÀ: 800 ANYS DE 
LLENGUA, HISTÒRIA I CULTURA
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12.00-14.00 h Les Homilies d’Organyà i els primers textos de la 
llengua catalana II

 Carles Gascón 
16.00-18.00 h Visita guiada a l’exposició “Homilia” i a la col·le- 

giata de Santa Maria a Organyà
 
Dijous 14 
 Xavier Renedo 
09.30-11.30 h La predicació al tombant del segle XII
12.00-14.00 h La predicació al tombant del segle XII
 Carles Gascón
16.00-18.00 h Visita guiada al nucli vell de la Seu d’Urgell
 
Divendres 15 
 Jordi Bolòs
09.30-11.30 h El context històric de les Homilies
 Imma Lorés
12.00-14.00 h L’art tardoromànic al bisbat d’Urgell

CONSELL COMARCAL DE L̓ ALT URGELL
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Codi: 16A2                                          Àmbit: Llengua i Literatura

Dates: Del 13 al 15 de juliol

Coordinació: M. Ángeles Calero Fernández i Xavier Pascual 
López (Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica 
de la UdL)

Equip docent: Alejandro Castañeda Castro (Departament de Lin-
güística General de la Universitat de Granada) i José Plácido Ruiz 
Campillo (Departament de Lingüística General i Centre de Llen-
gües Modernes de la Universitat de Granada)

Resum del curs: Els objectius del programa són: 1) facilitar 
elements de reflexió que permetin als assistents orientar la seua 
formació vers l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estran-
gera (ELE); 2) presentar les eines i tècniques pedagògiques per al 
desenvolupament de l’activitat docent a la classe d’ELE; 3) reflexi-
onar sobre la naturalesa de l’administració i la pràctica gramatical 
en ELE en els materials utilitzats i en els hàbits d’instrucció més 
freqüents a l’aula d’ELE; 4) identificar-hi aspectes millorables; 5) 
construir models operatius d’administració de continguts i conside-
rar els seus efectes en la instrucció i la pràctica gramatical a classe.
Els destinataris del curs són: llicenciats en Filologia i en Logopèdia 
(preferiblement amb formació com a professors d’ELE), estudiants 
de Filologia que tinguin un màxim de 30 crèdits per acabar la carre-
ra i que, preferentment, tinguin formació d’ensenyament d’ELE, i 
llicenciats en Lletres que estiguin encaminant la seua activitat pro-
fessional cap a l’ensenyament d’ELE. Els diplomats en Magisteri, 
o mestres, poden participar en el curs només en el cas que siguin 
professors de llengua (castellà, català o altres). Tots els participants 
han d’acreditar la seua condició professional.
Aquest curs està organitzat conjuntament per la Universitat de 
Lleida i l’Instituto Cervantes, i el Ministeri d’Educació li atorga un 
reconeixement de 2 crèdits de formació (20 hores).

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 90 €

Límit de places: 30

GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA: ENFOCAMENT OPERATIU I 
COGNITIU
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Programa:
Dimecres 13 
 Alejandro Castañeda
09.30-11.30 h Parlar com a tasca cognitiva complexa. El lloc de 

la gramàtica en el coneixement lingüístic
11.30-13.30 h Percepció de la gramàtica. Representacions lin-

güístiques i funcions discursivopragmàtiques
 José Plácido Ruiz
16.00-18.00 h Vers un enfocament significatiu en la forma: apor-

tacions d’una concepció cognitiva del fet lingüís-
tic

18.00-20.00 h Vers una gramàtica operativa a l’aula
 
Dijous 14 
 Alejandro Castañeda
09.30-11.30 h Alternatives en l’adaptació per a la classe de les 

descripcions gramaticals
11.30-13.30 h Fases i estratègies en les activitats de l’atenció a 

la forma (focus on form) I: tractament de l’input i 
producció de l’output

 José Plácido Ruiz
16.00-18.00 h Vers un model operatiu del sistema verbal I: mapa 

cognitiu del sistema
18.00-20.00 h Vers un model operatiu del sistema verbal II: ges-

tió operativa de l’aspecte i el temps
 
Divendres 15 
 Alejandro Castañeda
09.30-11.30 h Fases i estratègies en les activitats d’atenció a 

la forma (focus on form) II: retroalimentació 
(errors)

 José Plácido Ruiz
11.30-13.30 h Vers un model operatiu del sistema verbal III: 

gestió operativa del mode

Organitzat conjuntament amb:

Instituto Cervantes
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Codi: 17A3                                          Àmbit: Llengua i Literatura

Dates: Del 18 al 22 de juliol

Coordinació: Mariona Sabaté Carrové (Departament d’Anglès i 
Lingüística de la UdL)

Equip docent: Maricel Oró Piqueras (UdL) i Mariona Sabaté 
Carrové (UdL)

Resum del curs: El curs està adreçat a persones amb un coneixe-
ment intermedi d’anglès que vulguin aprendre tècniques i estratè-
gies bàsiques de redacció d’articles i comunicacions de diferent ín-
dole en aquesta llengua. També està pensat per millorar la capacitat 
d’expressió i comprensió oral de l’anglès en diferents situacions 
comunicatives mitjançant instruments teòrics i metodològics pràc-
tics. L’alumne podrà assolir competències comunicatives suficients 
per comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, 
autonomia i creativitat en llengua anglesa. 
En definitiva, aquest curs pretén donar resposta a tothom qui vulgui 
adquirir, actualitzar, completar o ampliar coneixements i aptituds en 
anglès per a un adequat desenvolupament personal i professional. 
Les classes es faran en anglès. 

Nombre d’hores lectives: 26

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 105 €

Límit de places: 30

Programa:
Dilluns 18  
 Mariona Sabaté
09.30-11.30 h Presentació del curs. Introducció de tècniques i 

estratègies orals i escrites
 Maricel Oró i Mariona Sabaté
12.00-14.00 h Com fer descripcions i narracions (persones, llocs, 

esdeveniments, situacions): organització i trets ge-
nerals, consells útils, cohesió i coherència, millo-
res d’estil

 Exemples de descripcions i narracions model
 Maricel Oró i Mariona Sabaté
16.00-18.00 h Activitats pràctiques: consells organitzatius, 

expressions útils, paraules i locucions d’enllaç, 
registre (formal/informal)

EINES, TÈCNIQUES I ESTRATÈGIES PER MILLORAR L’ÚS 
DE L’ANGLÈS COM A LLENGUA DE COMUNICACIÓ
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Dimarts 19 
 Mariona Sabaté
09.30-11.30 h Introducció general al llenguatge oral formal: de-

bats, exposicions
 Consells específics per al llenguatge oral: fer 

preguntes; participar en un debat; expressar acord, 
desacord o rebatre una opinió

 Maricel Oró i Mariona Sabaté
12.00-14.00 h Pràctica en grups: participació en debats utilitzant 

suport audiovisual
 Maricel Oró i Mariona Sabaté
16.00-18.00 h Exercicis pràctics en grups: participació en con-

verses quotidianes utilitzant suport audiovisual
 
Dimecres 20 
 Maricel Oró
09.30-11.30 h Redacció de treballs, assajos i ressenyes acadè-

miques. Consells per a l’edició (abreviatures, 
nombres, citacions, bibliografia, títols, capçaleres, 
extensió, i distribució o layout)

 Maricel Oró i Mariona Sabaté
12.00-14.00 h Exercicis pràctics: redacció de treballs, assajos i 

edició
 Maricel Oró i Mariona Sabaté
16.00-18.00 h Exercicis pràctics: correcció d’assajos acadèmics, 

ressenyes i treball d’edició
 
Dijous 21 
 Maricel Oró
09.30-11.30 h Redacció de cartes i correus electrònics: diferents 

tipus de cartes (demanar i facilitar informació, 
donar una opinió o un consell, fer suggeriments, 
queixar-se, disculpar-se, fer cartes de sol·licitud)

 Maricel Oró i Mariona Sabaté
12.00-14.00 h Exercicis pràctics: escriure cartes i correus elec-

trònics
 
Divendres 22 
 Mariona Sabaté
09.30-11.30 h Introducció al llenguatge oral informal: converses 

quotidianes, trobades informals
 Tallers de treball: organització, consells útils
 Maricel Oró i Mariona Sabaté
12.00-14.00 h Exercicis pràctics: llenguatge oral informal utilit-

zant suport audiovisual
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Codi: 18A2                                                   Àmbit: Medi Ambient

Dates: Del 13 al 15 de juliol 

Coordinació: Jordi Castilló Carretero (Escola de Capacitació 
Agrària del Pirineu, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
de la Generalitat de Catalunya)

Equip docent: Jordi Castilló Carretero (ECAP, DARP) i Josep 
Gómez Arbonés (Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya)

Resum del curs: L’objectiu del curs és donar a conèixer la gestió 
forestal que s’està fent a la comarca de l’Alt Urgell. Es tracta d’un 
curs pràctic en el qual es recorreran les principals zones forestals 
de la comarca al llarg de tres dies. En els itineraris es comptarà 
amb la col·laboració dels gestors i dels tècnics dels espais naturals, 
i es veurà in situ un ampli ventall d’aspectes de la gestió forestal: 
planificació existent (projectes d’ordenació i plans tècnics de gestió 
i millora forestal) i actuacions realitzades (aclarides, tallades de 
regeneració, estassades, construcció de basses, etc.). Així mateix, 
s’estudiarà la gestió d’espais naturals, com ara: el Parc Natural del 
Cadí-Moixeró, la Reserva Nacional de Caça del Cadí, la Reserva 
de la Muntanya d’Alinyà i les pistes d’esquí de fons de Tuixén-
Lavansa.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: Itinerant per la comarca de l’Alt Urgell

Preu: 90 €

Límit de places: 17

Programa:
Dimecres 13 
 Josep Gómez i Jordi Castilló
09.00 h Sortida de davant de l’Institut Joan Brudieu de la 

Seu d’Urgell
09.00-18.00 h Visita al Parc Natural del Cadí-Moixeró i a la Re-

serva Nacional de Caça del Cadí 
 (Departament de Medi Ambient i Habitatge)
14.00-16.00 h Dinar (cadascú se l’ha de portar)
18.00 h Retorn a la Seu d’Urgell
 

GESTIÓ FORESTAL A L’ALT URGELL
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Dijous 14 
 Josep Gómez i Jordi Castilló
09.00-14.00 h Visita a la Reserva de la Muntanya d’Alinyà  

(Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya)
14.00-16.00 h Dinar a l’Alzina d’Alinyà
16.00-18.00 h Visita a la forest CUP L-91 i a les instal·lacions de 

turisme rural d’Ossera
18.00 h Retorn a la Seu d’Urgell
 
Divendres 15 
 Josep Gómez i Jordi Castilló
09.00-14.00 h Visita a l’estació d’esquí de fons de Tuixén- 
 Lavansa i a les actuacions de gestió forestal de la 

zona
14.00-16.00 h Dinar al coll de Port
16.00-18.00 h Visita al Museu de les Trementinaires i al Taller 

Ocupacional de Plantes Medicinals de Tuixén
18.00 h  Retorn a la Seu d’Urgell

L’organització es reserva el dret de modificar els itineraris.

Organitzat conjuntament amb:

Amb la col·laboració de:

Tel. 973 35 13 48    efausa@fausa.es

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient i 
Habitatge

Generalitat de Catalunya
Departament dʼAgricultura,
Ramaderia i Pesca



 42  43

Codi: 19A2                                                   Àmbit: Medi Ambient

Dates: Del 13 al 15 de juliol

Coordinació: Cristina Chocarro Gómez (Departament de Produc-
ció Vegetal i Ciència Forestal de la UdL)

Equip docent: Cristina Chocarro Gómez (UdL), Rosario Fanlo 
Domínguez (UdL), Frederic Fillat Estaqué (CSIC, Jaca), Antoni 
Seguí Parpal (IRTA, UdL) i Ramon Trias Torrent (IRTA)

Resum del curs: Els objectius principals són analitzar les caracte-
rístiques edafoclimàtiques de les pastures i prats en condicions de 
muntanya; donar a conèixer les característiques florístiques de les 
comunitats de prats i pastures en ambient de muntanya; conèixer els 
aspectes pràctics del maneig dels prats, de l’aprofitament farratger 
i de la formulació i maneig de les racions alimentàries al llarg de 
l’any; estudiar el maneig global dels prats i examinar els factors 
sobre els quals un tècnic pot influir per millorar-lo.
El curs s’adreça a l’estudiantat d’agronomia i d’altres escoles i fa-
cultats relacionades amb el món agrari, i als professionals d’aquest 
àmbit.

Nombre d’hores lectives: 26

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 105 €

Límit de places: 20

Programa:
Dimecres 13 
 Cristina Chocarro i Rosario Fanlo
09.30-11.30 h L’ambient de muntanya. Principals comunitats 

pradenques 
12.00-14.00 h Característiques dels prats de sega. Mètodes de 

mostreig de la vegetació herbàcia
 Cristina Chocarro, Rosario Fanlo, Antoni 
 Seguí i Ramon Trias
16.00-18.00 h Pràctiques de camp: visita als prats de sega d’una 

explotació ramadera
 Realització d’inventaris florístics
 

VALORACIÓ DE PRATS I PASTURES EN AMBIENT 
DE MUNTANYA
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Dijous 14 
 Antoni Seguí, Ramon Trias i Frederic Fillat
09.30-11.30 h Visita a pastures d’alta muntanya
12.00-14.00 h Èpoques d’aprofitament i sistemes de conservació 

de farratges. Maneig dels ramats en alta muntanya. 
Determinació del valor farratger de les pastures

16.00-18.00 h Visita a pastures d’alta muntanya
 
Divendres 15 
 Cristina Chocarro, Rosario Fanlo i 
 Frederic Fillat
09.30-11.30 h Maneig racional de les pastures de muntanya
12.00-14.00 h Tractament de les dades obtingudes en els mos-

treigs de camp. Anàlisi dels resultats
 Antoni Seguí i Ramon Trias
16.00-18.00 h Determinació del valor farratger de prats i pastu-

res: quantitat de farratge, característiques i valor 
nutritiu (UFL, PDIN, PDIE, UE)

 Proposta de racions alimentàries per a les diverses 
èpoques de l’any, racions hivernals, racions de 
pastures, maneig del racionament d’estiu en pas-
tures d’alta muntanya
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Codi: 20A2                                                   Àmbit: Medi Ambient

Dates: Del 13 al 15 de juliol

Coordinació: Antoni Palau Ibars (Departament de Medi Ambient i 
Ciències del Sòl de la UdL)

Equip docent: Isabel Caro-Patón Carmona (Universitat de Valla- 
dolid), Begoña García de Bikuña Redondo (consultora ambiental), 
Lluís Godé Lanau (Agència Catalana de l’Aigua), Carlos Menén-
dez Martínez (Menéndez Asociados SL), Francisco Javier Sanz 
Ronda (Universitat de Valladolid) i Antoni Palau Ibars (UdL)

Resum del curs: El curs exposarà una revisió general dels con-
ceptes i mètodes de càlcul relatius als cabals de manteniment, des 
d’un enfocament tècnic, així com dels aspectes normatius i jurídics 
de la seua implantació. S’avaluarà el concepte de cabal de mante-
niment, com a factor clau en la gestió sostenible dels ecosistemes 
fluvials regulats i els components i factors que cal tenir en compte 
a l’hora d’establir un veritable règim de cabals de manteniment. 
Es presentaran més detalladament quatre mètodes de càlcul de ca-
bals de manteniment, un de tipus hidrològic pulsàtil i tres de tipus 
hidrobiològic. Quant a aspectes aplicats, s’exposarà una forma de 
poder escollir la millor opció de càlcul en cada cas, segons els con-
dicionants pràctics més habituals. Finalment, es presentarà el Pla 
Sectorial de Cabals de Manteniment de les Conques Internes de 
Catalunya, així com una valoració dels resultats assolits des de la 
seua recent aprovació.

Nombre d’hores lectives: 16

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 75 €

Límit de places: 20

Programa:
Dimecres 13 
 Antoni Palau
09.30-11.30 h Conceptes clau en la definició dels cabals de 

manteniment. Metodologies de càlcul de cabals de 
manteniment

12.00-14.00 h Metodologies de càlcul de cabals de manteni-
ment. Mètodes hidrològics pulsatius

ELS CABALS DE MANTENIMENT: DEFINICIÓ, CÀLCUL I 
APLICACIONS



 46  47

 Javier Sanz
16.00-18.00 h Mètodes hidrobiològics I (IFIM-PHABSIM, 
 River 2D)
 
Dijous 14 
 Javier Sanz i Begoña García de Bikuña
09.30-11.30 h Mètodes hidrobiològics I (IFIM-PHABSIM, 
 River 2D)
12.00-14.00 h Mètodes hidrobiològics II (mètode Basc)
 Carlos Menéndez i Isabel Caro-Patón
16.00-18.00 h Aspectes legals i jurídics dels cabals de manteni-

ment
 
Divendres 15 
 Carlos Menéndez, Isabel Caro-Patón i 
 Lluís Godé
09.30-11.30 h Aspectes legals i jurídics dels cabals de manteni-

ment
12.00-14.00 h El Pla Sectorial de Cabals de Manteniment de les 

Conques Internes de Catalunya
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Codi: 21A3                                                   Àmbit: Medi Ambient

Dates: Del 19 al 21 de juliol

Coordinació: J. Carles Balasch Solanes (Departament de Medi 
Ambient i Ciències del Sòl de la UdL)

Equip docent: J. Carles Balasch Solanes (UdL), Ramon J. Batalla 
Villanueva (UdL), Josep Maria Màsich Polo (UdL), J. Manuel Pas-
cual Díaz (Agència Catalana de l’Aigua) i Rubén Remacha Grau 
(Unitat de Protecció Civil de la Subdelegació del Govern de l’Estat 
a Lleida i UdL)

Resum del curs: Es pretén presentar les bases conceptuals i les 
metodologies per a una explotació racional dels recursos hídrics 
superficials i subterranis en les àrees de muntanya en què a priori 
existeix una alta disponibilitat inicial de l’aigua, però on la intensa 
urbanització i les activitats en relació amb el desenvolupament 
turístic dels darrers vint-i-cinc anys han fet aparèixer problemes 
preocupants de gestió del recurs.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 90 €

Límit de places: 30

Programa:
Dimarts 19  
 Carles Balasch i Manuel Pascual
09.30-11.30 h La gestió integrada de les aigües. Relacions aigües 

superficials i subterrànies 
12.00-14.00 h Recursos hídrics superficials del Pirineu. Usos i 

consums. Problemàtica de la innivació artificial
 Manel Pascual i Josep Maria Màsich
16.00-18.00 h Els recursos hídrics subterranis a la Cerdanya i la 

Vall d’Aran. Els recursos hídrics subterranis del 
port del Comte i dels Pallars

 

GESTIÓ INTEGRADA DE L’AIGUA EN ÀREES DE 
MUNTANYA
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Dimecres 20 
 Rubén Remacha i Ramon Batalla 
09.30-11.30 h Planificació de l’espai fluvial. Risc de riuada en 

medis altament energètics
12.00-14.00 h Consulta i gestió de dades hidrològiques de conca 

(SAIH). Recursos a Internet per a la prevenció i 
l’estudi del risc d’inundacions

 Manuel Pascual i Josep Maria Màsich
16.00-18.00 h Vulnerabilitat dels aqüífers i sobreexplotació en 

muntanya 
 Ramon Batalla
18.00-19.00 h Prova de control de coneixements
 
Dijous 21 
 Carles Balasch, Ramon Batalla, 
 Manuel Pascual, Rubén Remacha i 
 Josep Maria Màsich
 Visita tècnica: l’Alt Urgell i la Cerdanya
09.30-11.30 h Canalització del Segre al pont d’Alàs i nucli antic 

del Pont de Bar
12.00-14.00 h Estació d’aforament d’Isòvol i complex de la Fou 

de Bor
15.00-17.00 h Captació de Riu i urbanització sobre el con del 

torrent d’Alp 
17.00-18.00 h Panoràmica de la Cerdanya i resum
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Codi: 22A3                                                   Àmbit: Medi Ambient

Dates: Del 18 al 21 de juliol

Coordinació: Jaume Boixadera Llobet (Departament de Medi 
Ambient i Ciències del Sòl de la UdL i Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya) i Rosa M. 
Poch Claret (Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de 
la UdL)

Equip docent: Octavio Artieda Cabello (Universitat d’Extremadu-
ra), Jaume Boixadera Llobet (DARP, UdL), Frederic Fillat Estaqué 
(CSIC-Jaca), Rob W. Fitzpatrick (CSIRO Land & Water, Austràlia), 
Rosa M. Poch Claret (UdL) i Jaume Porta Casanellas (UdL) 

Resum del curs: Aquest curs té com a objectiu fer conèixer el pai-
satge edàfic de la Cerdanya, una de les comarques amb més varietat 
de sòls de Catalunya, i la seua relació amb els altres components 
del medi natural. El curs té un caràcter eminentment pràctic: consta 
d’una introducció al medi físic de la Cerdanya i als mètodes d’ob-
servació dels sòls per a no especialistes, i d’excursions en què es 
visitaran sòls al llarg de toposeqüències. Les discussions de camp 
s’orientaran vers aspectes de formació de sòls i de les propietats 
rellevants per al seu ús i maneig, a més de classificació, cartografia 
i avaluació per a usos diversos. 
En l’onzena edició del curs es posa èmfasi en l’estudi dels perfils 
al camp i la seua relació en el paisatge, i a la relació entre els sòls i 
l’ús ramader al Pirineu. El primer dia es dedica a presentar alguns 
aspectes actuals sobre la meteorització de minerals i la formació de 
sòls de muntanya.
A causa del seu caràcter introductori i pràctic, el curs s’adreça a 
un ampli ventall de públic, tant estudiants com professionals de 
l’àmbit agrari, forestal, de ciències biològiques, geològiques, medi-
ambientals o de geografia, així com a mestres i personal relacionat 
amb l’educació ambiental i el coneixement del medi natural.

Nombre d’hores lectives: 30

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell i sortides de camp a 
la Cerdanya

Preu: 120 € 

Límit de places: 30

ESTUDI DE CAMP DE SÒLS DE LA CERDANYA 
(11a EDICIÓ)



 50  51

Programa:
Dilluns 18 
 Rosa M. Poch
09.30-10.30 h Presentació del curs. El marc físic de la Cerdanya
 Octavio Artieda
10.30-11.30 h Sòls i formacions superficials en zones de mun-

tanya
 Rob Fitzpatrick
12.00-14.00 h Granite weathering and soil formation in acidic 

environments 
 Jaume Boixadera
16.00-18.00 h Introducció a l’estudi de sòls al camp

Dimarts 19 
 Octavio Artieda, Jaume Boixadera, 
 Frederic Fillat, Rob Fitzpatrick, 
 Rosa M. Poch i Jaume Porta
09.00-19.00 h Sortida de camp: transsecte pla d’Anyella - Alp
 
Dimecres 20 
 Octavio Artieda, Jaume Boixadera, 
 Frederic Fillat, Rob Fitzpatrick, 
 Rosa M. Poch i Jaume Porta
09.00-19.00 h Sortida de camp: transsecte estanys de la Pera - 

Martinet
 
Dijous 21 
 Octavio Artieda, Jaume Boixadera, 
 Rob Fitzpatrick, Rosa M. Poch i 
 Jaume Porta
09.00-16.00 h Sortida de camp: sòls de la plana. Síntesi, conclu-

sions i avaluació

Generalitat de Catalunya
Departament dʼAgricultura,
Ramaderia i Pesca
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Codi: 23A2                                           Àmbit: Salut i Alimentació

Dates: Del 12 al 15 de juliol

Coordinació: Rosa Segura Aresté (Centre de Salut Rambla Ferran 
de Lleida)

Equip docent: Rosa Segura Aresté (fisioterapeuta)

Resum del curs: La columna és l’eix central del nostre cos. La 
musculatura que l’envolta sovint pateix alteracions a causa de les 
males postures, el sedentarisme, l’excés de tensió, etc., i això causa 
distorsions a la vertical de l’eix, que provoquen molèsties i dolors 
musculars.
Aquestes alteracions afecten estudiants, docents i d’altres col·lec-
tius d’activitat muscular similar.
El curs proposa una participació pràctica i vivencial amb la qual, 
mitjançant un treball corporal, puguem disminuir l’excés de tensió 
muscular, prendre consciència de la postura actual i la seua poste-
rior reeducació, respectar el ritme dels moviments propis i conèi-
xer com es pot gestionar l’excés de tensió. Tot aquest treball ha de 
permetre recuperar un to muscular i una verticalitat més ajustada, 
prevenir contractures i d’altres molèsties musculars, alliberar-se de 
la rigidesa muscular, gaudir d’una flexibilitat més àmplia, i, final-
ment, ens donarà un millor benestar global.
El curs està adreçat a professors, a estudiants i a qualsevol persona 
interessada a tractar i prevenir molèsties musculars, fer una reedu-
cació postural i gaudir d’una verticalitat més ajustada.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 90 €

Límit de places: 25

Programa:
Dimarts 12  
 Rosa Segura 
16.00-18.00 h Presentació dels alumnes i qüestionari avaluatiu
 Presa de consciència de la postura espontània
 Revisió d’on hi ha tensió, des dels peus fins al 

cap 
 Distensió global del cos

LA COLUMNA VERTEBRAL. L’EIX ON NEIX EL CENTRE
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Dimecres 13 
 Rosa Segura 
09.30-11.30 h Dualitat corporal, passivitat i activitat, conciliació 

dels oposants
 Alliberació articular detallada
12.00-14.00 h Alliberació de les tensions musculars amb auto-

massatge
 Relaxació dinàmica
16.00-18.00 h Estiraments energètics
 Espais respiratoris bàsics
 Estiraments de la musculatura (zona lumbar i pèl-

vica)
 Descàrregues emocionals
 Relaxació 
 
Dijous 14 
 Rosa Segura 
09.30-11.30 h Alliberació diafragmàtica
 Espais respiratoris. Bases i cúpules
12.00-14.00 h Massatge de la musculatura paravertebral
 Relaxació
16.00-18.00 h Postura passiva de vesícula biliar
 Ioga taoista
 
Divendres 15 
 Rosa Segura 
09.30-11.30 h Ioga d’ulls
 Exercicis d’equilibri
12.00-14.00 h Exercicis respiratoris basats en la medicina tradi-

cional xinesa
 Estiraments del psoes
16.00-18.00 h Alineament dels tres centres corporals
 Kung-fu
 Qüestionari avaluatiu
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Codi: 24A2                                           Àmbit: Salut i Alimentació

Dates: Del 13 al 15 de juliol

Coordinació: Palmira Rius Tormo (Departament d’Infermeria de 
la UdL)

Equip docent: Joan Torres i Puiggrós (grup de recerca EPINUTRI), 
Anna M. Porta Prats (diplomada en Dietètica i Nutrició) i Palmira 
Rius Tormo (UdL)

Resum del curs: La inqüestionable relació entre salut i alimenta-
ció està condicionada pel procés de transformació dels aliments. 
Aquests han de ser adquirits, conservats, combinats i presentats de 
manera que permetin elaborar un àpat saludable i atractiu. Carlo 
Petrini, ideòleg de l’ensenyament universitari de les ciències gas-
tronòmiques i reivindicador de l’aliment com una expressió cul-
tural complexa, afirma: “El menjar és una de les poques activitats 
irrenunciables de la nostra existència, i sorprèn que quelcom tan 
important no hagi adquirit dignitat acadèmica. Atorgant atenció a la 
gastronomia i formant una nova cultura de l’alimentació, s’ompliria 
un espai educatiu desatès.”
En el curs es descriuran les propietats d’una correcta nutrició i la 
seua relació amb la salut, a més de donar a conèixer els principis 
de la higiene alimentària i la manipulació d’aliments, valorant la 
cultura gastronòmica i el sentit creatiu i lúdic de la cuina. Es faran 
col·loquis, debats, exposicions i tallers amb el suport de mitjans 
audiovisuals.
El curs s’adreça a estudiants i professionals interessats en el tema.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 90 €

Límit de places: 20 

Programa:
Dimecres 13  
 Palmira Rius
09.30-11.30 h Presentació del curs
 Recursos a Internet
 Consulta i gestió de documentació del curs  
 Dossiers electrònics 
 

SALUT I GASTRONOMIA 
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 Joan Torres
12.00-14.00 h Conferència-col·loqui sobre el llibre 
 Què mengem els lleidatans?
 Palmira Rius 
16.00-18.00 h Cultura, gastronomia i mitjans de comunicació
 
Dijous 14 
 Palmira Rius 
09.30-11.30 h Higiene alimentària i manipulació d’aliments
 Estratègies d’adquisició, preparació i consum  

d’aliments per a una millor nutrició
 Anna M. Porta 
12.00-14.00 h L’alimentació equilibrada i els seus mites
 Anna M. Porta 
16.00-18.00 h Aportacions de la dieta a malalties cròniques: obe-

sitat, diabetis, etc. 
 
Divendres 15 
 Palmira Rius 
09.30-11.30 h La publicitat i els estils de vida en la promoció 

de la salut (projecte ALICIA, ALImentació i cièn-
CIA)

 El menjar en l’univers de Salvador Dalí: de la 
psicoanàlisi a la creativitat

12.00-14.00 h Taller de cuina: mètodes de cocció (bullir, fregir, 
vapor, planxa, etc.), mètodes de conservació (re-
frigeració, congelació, tipus d’envasatge, conser-
ves, etc.) i presentació dels aliments

16.00-18.00 h Resum dels tallers i receptes de cuina saludables
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Codi: 25A3                                           Àmbit: Salut i Alimentació

Dates: Del 18 al 21 de juliol

Coordinació: Sònia Aroca Soler (Centre de Formació de la Creu 
Roja de Lleida) 

Equip docent: David Besó Tudel (Centre de Formació de la Creu 
Roja de Lleida)

Resum del curs: Aquest curs permet un atansament als primers 
auxilis, a les actuacions en situacions inesperades on la primera 
actuació pot arribar a ser decisiva en l’evolució de la víctima (acci-
dents, agudització d’una malaltia, etc.).
Per saber com s’ha d’actuar davant els accidents que habitualment 
es poden donar en el lloc de treball, a casa, al carrer, etc. i saber 
realitzar l’actuació idònia en cada cas, a més de donar uns coneixe-
ments teòrics, es faran classes pràctiques per aplicar les tècniques 
apreses.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 90 €

Límit de places: 30

Programa:
Dilluns 18  
 David Besó
09.30-11.30 h Què és la salut?
 La prevenció de riscos
 Què són els primers auxilis?
 Seqüència de la primera actuació
 Protocol de trucada als serveis d’urgència
12.00-14.00 h Estat de la víctima: exploració primària i secun-

dària
 Concepte de víctima traumàtica i no traumàtica
 Posició lateral de seguretat (PLS)
 David Besó 
16.00-18.00 h Obstrucció de la via aèria: completa i incompleta

INICIACIÓ ALS PRIMERS AUXILIS
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Dimarts 19 
 David Besó 
09.30-11.30 h Aturada respiratòria
 Aturada cardíaca
 Aturada cardiorespiratòria
 David Besó 
16.00-18.00 h Ferides lleus i greus
 Asèpsia i desinfecció
 Embenats improvisats
 
Dimecres 20 
 David Besó 
09.30-11.30 h Hemorràgies externes
 Hemorràgies internes
12.00-14.00 h Hemorràgies exterioritzades
 Xoc i tractament del xoc
 David Besó 
16.00-18.00 h Concepte de cremada
 Agents causants de les cremades
 Actuacions generals davant les cremades
 Cremades per electricitat
 
Dijous 21 
 David Besó 
09.30-11.30 h Trastorns de la consciència. Característiques i 
 causes
 Lipotímia i coma
12.00-14.00 h Fractures, luxacions i esquinços
 Immobilitzacions
 David Besó 
16.00-18.00 h Farmaciola: contingut i ús del material
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Codi: 26A3                                           Àmbit: Salut i Alimentació

Dates: Del 19 al 21 de juliol

Coordinació: Isabel Bovet Pla (Departament d’Hortofructicultura, 
Botànica i Jardineria de la UdL)

Equip docent: Maria del Tura Bovet Pla (Universitat de Bar- 
celona), Montserrat Bovet Pla (ESADE), Carme Pardo Reguant 
(metgessa), Jordi Rossinyol Pañella (compositor) i David Trotzig 
(psicoterapeuta)

Resum del curs: Els objectius del curs són adquirir coneixements 
sobre l’estrès i aprendre estratègies per enfrontar-s’hi; potenciar la 
descoberta de les habilitats personals; desenvolupar tècniques de 
prevenció de l’estrès, com són ara la comunicació i l’expressió de 
sentiments (autorevelació, assertivitat, etc.); i conèixer tècniques 
psicocorporals per a l’alliberament de l’agressivitat i altres estats 
d’ànim negatius.
El curs consta de sessions teòriques i pràctiques i s’adreça a totes 
les persones interessades en la temàtica de l’estrès i la seua pre-
venció.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 90 €

Límit de places: 20

Programa:
Dimarts 19 
 M. del Tura Bovet
09.30-11.00 h L’equilibri de les tres T
 Carme Pardo
11.30-12.30 h De les reaccions naturals als trastorns emocio-
 nals I. Què és l’estrès?
 David Trotzig i Montserrat Bovet
12.30-14.00 h Introducció al concepte de l’estrès com a vivèn-

cia psicocorporal
 Carme Pardo
16.00-17.00 h De les reaccions naturals als trastorns emocio-
 nals II
 M. del Tura Bovet
17.00-18.00 h T de tribu

L’ESTRÈS. TÈCNIQUES DE PREVENCIÓ I 
D’AFRONTAMENT
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Dimecres 20 
 Montserrat Bovet
09.30-11.00 h Iguals però diferents
 David Trotzig
11.30-14.00 h Introducció al concepte del límit personal 

L’autoafirmació i el poder dir no
 Jordi Rossinyol
16.00-18.00 h Música o soroll? Una qüestió de perspectiva
 Jordi Rossinyol i M. del Tura Bovet
18.00-20.00 h Viure el paisatge: un passeig sensorial
 
Dijous 21 
 M. del Tura Bovet
09.30-11.00 h T de treball i T de temps lliure
 David Trotzig
11.30-14.00 h Tècniques pràctiques d’afrontament de l’estrès
 David Trotzig, Montserrat Bovet i 
 M. del Tura Bovet
16.00-18.00 h L’estrès quotidià. Consideracions pràctiques amb 

vista al futur
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Codi: 27A3                                                        Àmbit: Tecnologia

Dates: Del 18 al 21 de juliol

Coordinació: Carles Porta Gaset (TV3 i Departament de Filologia 
Catalana i Comunicació de la UdL)

Equip docent: Enric Brescó Baiges (ICE-UdL), Xavier Margalet 
Riu (UdL) i Carles Porta Gaset (UdL)

Resum del curs: Aquest curs vol ajudar les persones a introduir-se 
en el món de l’educació audiovisual, assolir-ne les competències 
bàsiques i millorar-ne l’aplicació didàctica. Tot i que sigui un curs 
de caràcter introductori, el nivell que s’hi assolirà anirà marcat 
per l’aprenentatge dels alumnes. Els continguts teoricopràctics 
s’ensenyaran mitjançant una metodologia de treball col·laboratiu 
per tal de facilitar un millor aprenentatge als alumnes.
S’hi tractaran tant els aspectes tecnològics (el funcionament bàsic 
de la càmera, els programes d’edició de vídeo i so) com els aspectes 
expressius de les imatges des dels diferents plans i angles de visió. 
És un curs per passar-s’ho bé i aprendre de les pròpies experièn-
cies.
Els matriculats en aquest curs han de portar la pròpia videocàmera, 
o la poden compartir en petits grups.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 90 €

Límit de places: 30

Programa:
Dilluns 18  
 Carles Porta, Enric Brescó i Xavier Margalet
09.30-11.30 h Presentació del curs. Introducció a la formació en 

mitjans audiovisuals. Funcionament de la càmera 
de vídeo

 Carles Porta
12.00-14.00 h El documental
 Enric Brescó i Xavier Margalet
16.00-18.00 h Introducció a l’edició de so

CÀMERA DE VÍDEO: LA IMATGE EN MOVIMENT I 
EL SO
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Dimarts 19 
 Xavier Margalet
09.30-11.30 h Aspectes expressius del vídeo. Planificació, enfo-

cament, composició, angulació i distància focal
 Enric Brescó
12.00-14.00 h Aspectes expressius del vídeo. Profunditat de 

camp, moviments, il·luminació, eix de càmera i 
eix d’acció

 Enric Brescó i Xavier Margalet
16.00-18.00 h Introducció a l’edició de vídeo
 
Dimecres 20 
 Enric Brescó
09.30-11.30 h Experiències didàctiques amb la càmera de vídeo
 Enric Brescó i Xavier Margalet
12.00-14.00 h Procés d’elaboració d’un guió tècnic
 
Dijous 21 
 Enric Brescó
09.30-11.30 h Avantatges i inconvenients de la tecnologia del 

vídeo
 Xavier Margalet
12.00-14.00 h Cloenda i presentació de treballs
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Codi: 28A3                                                        Àmbit: Tecnologia

Dates: Del 18 al 22 de juliol

Coordinació: Joan Ignasi Rosell Urrutia (Departament de Medi 
Ambient i Ciències del Sòl de la UdL)

Equip docent: Xavier Cipriano Líndez (Universitat Politècnica de 
Catalunya), Manel Ibáñez Plana (UdL) i Joan Ignasi Rosell Urrutia 
(UdL)

Resum del curs: La refrigeració és una realitat quotidiana per a 
molts ciutadans dels països desenvolupats i provoca un increment 
important en la demanda energètica. Una solució a aquest problema 
és fer fred a partir del sol. La combinació de l’energia solar amb 
l’absorció, l’adsorció i altres tecnologies de producció de fred, ja 
està donant productes comercials en els darrers anys.
L’objectiu de la primera part del curs és introduir els conceptes i 
tecnologies bàsiques pròpies de l’enginyeria solar tèrmica i fotovol-
taica. La segona part presenta els sistemes de producció de fred més 
desenvolupats, incidint tant en els aspectes teòrics com en els pràc-
tics. Es farà una revisió i una anàlisi de la tecnologia actual a través 
d’exemples de sistemes comercials. Cal destacar les pràctiques, en 
les quals es farà una introducció a les eines informàtiques emprades 
pels professionals del camp de l’energia solar.

Nombre d’hores lectives: 26

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 105 €

Límit de places: 30

Programa:
Dilluns 18  
 Xavier Cipriano
09.30-11.30 h Problema energètic i l’energia solar  
12.00-14.00 h Taller d’anàlisi: aplicacions de l’energia solar en 

edificis

Dimarts 19 
 Xavier Cipriano
09.30-11.30 h Aula d’informàtica: necessitats tèrmiques d’edifi- 

cis 

CLIMATITZACIÓ I REFRIGERACIÓ SOLAR
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 Joan I. Rosell 
12.00-14.00 h Conversió tèrmica a baixa, mitjana i alta tempera-

tura 
 
Dimecres 20 
 Joan I. Rosell 
09.30-11.30 h Climatització per evaporació i radiació
 Manel Ibáñez
12.00-14.00 h Aula d’informàtica: dimensionament d’instal·la- 

cions 
 Manel Ibáñez
16.00-18.00 h Refrigeració per absorció i per adsorció
 
Dijous 21 
 Joan I. Rosell  
09.30-11.30 h Aula d’informàtica: estudi de casos pràctics 
 Xavier Cipriano
12.00-14.00 h Refrigeració tèrmica: costos, manteniment i fun-

cionament real
16.00-20.00 h Sortida a l’Helio Park (Font-romeu - Odelló)
 
Divendres 22 
 Joan I. Rosell  
09.30-11.30 h Refrigeració fotovoltaica 
12.00-14.00 h Aula d’informàtica: dimensionament d’instal·la- 

cions
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Dates: Del 5 al 9 de setembre

Coordinació: Emili Junyent Sánchez (Departament d’Història de 
la UdL)

Equip docent: Natàlia Alonso Martínez, Emili Junyent Sánchez, 
Ángel Lafuente Revuelto, Joan B. López Melción, Enric Tartera 
Bieto i Ares Vidal Aixalà (Grup d’Investigació Prehistòrica de la 
UdL). Professor convidat: Joan Santacana Mestre (Universitat de 
Barcelona)

Resum del curs: L’objectiu principal del curs és introduir els par-
ticipants en el conjunt de tasques que comporta la recerca arqueo-
lògica sobre el terreny. 
La participació implica l’excavació pràctica i la formació en el con-
junt de tasques del registre arqueològic: planimetria, rentatge, tria 
i classificació de materials. Integra igualment les tasques derivades 
del sistema de mostratge, rentatge de terres per flotació o columna, 
tria i classificació de les mostres aparegudes.

Nombre d’hores lectives: 50

Espai: Jaciment arqueològic de la Fortalesa d’Arbeca i Centre 
d’Arqueologia d’Arbeca (Garrigues)

Preu: 60 € (inclou l’allotjament i la manutenció)

Límit de places: 15

Programa: El curs compaginarà diàriament classes teòriques i 
pràctiques, en les quals s’oferiran coneixements d’arqueologia de 
camp a través de l’experiència directa en excavació. 
El contingut del programa pretén introduir els participants en totes 
les tasques bàsiques de la formació teoricometodològica dels nous 
especialistes en arqueologia (planificació de la recerca, excavació, 
registre i explotació de les dades).
De forma sintètica, es tracten els aspectes següents:

 • L’arqueologia de camp: estratègies i mètodes d’excavació
 • Els sistemes de registre: disseny i models actuals
 • La topografia i el dibuix sobre el terreny: mètodes,   
  tècniques i instruments
 • La recerca interdisciplinària: recollida, tractament, tria i  
  anàlisi de les mostres

GRUP D’INVESTIGACIÓ PREHISTÒRICA DE LA UdL

CURS TEORICOPRÀCTIC D’ARQUEOLOGIA 
VILARS 2005
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  • De la descripció a la interpretació: la Harris Matrix i el  
   diagrama estratigràfic
  • La documentació i l’anàlisi de materials arqueològics
  • La informatització de l’excavació: bases de dades,  
   infografia, realitat virtual i realitat augmentada

Els participants que ho desitgin podran participar en la XXI 
Campanya d’Excavacions al jaciment dels Vilars, de manera 
que tindran la possibilitat d’aplicar, i ampliar, els coneixements 
adquirits durant el curs. Aquesta intervenció es durà a terme entre 
els dies 12 i 24 de setembre. Per participar en aquesta campanya 
caldrà fer la inscripció en el moment de formalitzar la matrícula del 
Curs Teoricopràctic d’Arqueologia Vilars 2005. 

Informació del jaciment: 
www.vilars2000.com

Per a més informació i inscripcions:
Grup d’Investigació Prehistòrica

Universitat de Lleida
Pl. Víctor Siurana, 1

25003 Lleida
Tel. 973 70 20 28
Fax 973 70 20 62

A/e: arqueologia@historia.udl.es



 64  65

 

Lloc i dates: Solsona, 21, 22, 25, 26, 27 i 28 de juliol

Durada: 50 h + tutories individualitzades a Lleida o Solsona

Preu: Matrícula gratuïta. Cal abonar 100 € per l’allotjament i els 
dinars dels 6 dies. Sense l’allotjament cal abonar 80 €.

Espai: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Nombre màxim de matriculats: 15

Coordinació: Marc Carrera i Massana (CTFC)

Professorat: UdL, CTFC i Cambra de Comerç de Lleida

Resum del curs: El curs va dirigit a les persones que tenen interès 
a crear una empresa o inquietuds per conèixer el procediment 
per iniciar un projecte empresarial. El curs constarà de sessions 
teòriques seguides de la part pràctica corresponent on els alumnes 
podran començar a aplicar els coneixements adquirits en el pla 
d’empresa que hauran d’elaborar. Les sessions es desenvoluparan 
en una aula d’informàtica amb un ordinador per a cada alumne. 
Després de les 50 hores lectives hi haurà unes tutories destinades a 
solucionar els dubtes que els alumnes puguin tenir a l’hora d’acabar 
de confeccionar el seu pla d’empresa. Per superar el curs és requisit 
indispensable la correcta presentació d’un pla d’empresa correc-
tament elaborat i haver assistit a un mínim del 70% de les hores 
lectives.

Programa:
El pla d’empresa. L’emprenedor i la idea de negoci. Estratègia i 
entorn. Pla de màrqueting. Gestió d’operacions i producció. For-
mes jurídiques i tràmits necessaris. Fiscalitat i recursos humans. 
Recerca d’ajudes i subvencions. Pla econòmic i financer. Les no-
ves tecnologies, el comerç i les empreses en línia i el teletreball. 
Elaboració d’un pla d’empresa (cas pràctic). Experiències reals 
d’emprenedors

Inici de la matrícula: 1 de juny de 2005

Data límit d’inscripció: 14 de juliol de 2005

Per a més informació i inscripcions:
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Pujada del Seminari, s/n  25280 Solsona

Tel. 973 48 17 52  Fax 973 48 13 92
A/e: formacio@ctfc.es  Web: http://www.ctfc.es

APRÈN A CREAR LA TEVA PRÒPIA EMPRESA

CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA
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Lloc i dates: Solsona, 6, 7, 8, 11 i 12 de juliol

Durada: 30 h

Preu: 250 €

Espai: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Coordinació: Joan Pere Garrido i Palau (CTFC)

Professorat: CTFC

Nombre màxim de matriculats: 15

Resum del curs: És un curs bàsic d’introducció destinat a totes 
les persones que es vulguin iniciar en els sistemes d’informació 
geogràfica des d’un vessant eminentment pràctic. En aquest curs 
s’explicaran els fonaments teòrics dels SIG, però es donarà espe-
cial rellevància al treball en contacte amb l’ordinador i el progra-
mari SIG. Hi haurà disponible un ordinador per a cadascun dels 
alumnes.
El curs es durà a terme en els dies assenyalats, de les 8.30 h a les 
14.30 h. Consulteu l’organització per a l’allotjament i la manu-
tenció.

Programa: 
 • Fonaments teòrics dels SIG: què és un SIG, les capes de  
  treball, etc.
 • Digitalització, entrada i edició de dades
 • Eines d’anàlisi vectorial
 • Eines d’anàlisi raster
 • Elaboració i sortida de cartografia
 • Recursos i cartografia temàtica a Internet

Inici de la matrícula: 1 de juny de 2005

Data límit d’inscripció: 28 de juny de 2005

Per a més informació i inscripcions:
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Pujada del Seminari, s/n
25280 Solsona

Tel. 973 48 17 52
Fax 973 48 13 92

A/e: formacio@ctfc.es
Web: http://www.ctfc.es

CURS PRÀCTIC D’INICIACIÓ ALS SISTEMES 
D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG)
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Lleida, 25 i 26 de juny
-  Benestar d’esquena: mètode columna vitae
-  Tai-txi - txi-kung

Lleida, del 27 al 30 de juny
- Aplicació pedagògica dels balls caribenys: salsa, bachata, 

merengue, txa-txa-txa i roda cubana
-  Educació del moviment i del joc
-  Iniciació a les tècniques de musculació amb pesos lliures
-  La BTT com a activitat formativa singular
-  La direcció econòmica i financera d’empreses i entitats espor- 

tives
-  Sessions col·lectives de condicionament físic
-  Tenis en l’àmbit escolar
-  Moviment expressiu i desenvolupament harmònic
-  Mim, anàlisi del moviment i mimodinàmica: recursos pràctics 

per a les activitats d’expressió

Lleida, de l’1 al 3 de juliol
-  Fitness aquàtic
-  Ciclisme d’interiors i les seves aplicacions
-  Deixa’t d’estrès
-  Del fitness al wellness: per una millora de la qualitat de vida

Per a més informació i inscripcions:
INEFC-Lleida

Partida de la Caparrella, s/n
25192 Lleida

Tel. 973 27 20 22
Fax 973 27 59 41

A/e: cursestiu@inefc.es

CURSOS D’ESTIU INEFC-LLEIDA 2005
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JORNADES OCCITANOCATALANES 

CONFERÈNCIA INAUGURAL
Salardú, 18 de juliol, a les 19.00 h
“La identitat col·lectiva en contextos plurilingües i pluriculturals. 
El cas de la Vall d’Aran”
A càrrec de Cecilio Lapresta, professor de la Universitat de Lleida

CURSOS
Salardú, del 18 al 22 de juliol
 Iniciació pràctica a la llengua occitana
 Coordinació: Aitor Carrera Baiget (UdL)
 Durada: 20 hores
 Preu: 75 €
 Història de la Vall d’Aran
 Coordinació: Maria Pau Gómez Ferrer 
 (Secció d’Història de l’Institut d’Estudis Aranesos)
 Durada: 17 hores
 Preu: 75 €

TALLERS
Salardú, 19 i 20 de juliol
 Taller de flauta de tres forats i d’acordió diatònic
 Coordinació: Francis Rachou
 Durada: 12 hores
 Preu: lloguer dels instruments

Salardú, 20 i 21 de juliol
 Taller de danses tradicionals de Gascunya del sud
 Coordinació: Eliane Croutzet 
 Durada: 12 hores
 Preu: 10 €

Salardú, del 18 al 22 de juliol
 Taller de tast de vins
 Coordinació Rosa V. García Godoy Lujan
 Durada: 10 hores
 Preu: 26 €

Lloc de celebració: Escòla de Tecnics Esportius Val d’Aran, 
Aubèrja Era Garona (Salardú)

Per a més informació i inscripcions:
Conselh Generau d’Aran
Passeg dera Libertat, 16

E-25530 VIELHA
Tel. 973 64 00 92 Fax 973 64 17 69 

A/e: infoaranes@aran.org
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LA SEU D’URGELL

Dimecres 13 de juliol, a les 21.00 h
Sopar de la Universitat d’Estiu

Dimarts 19 de juliol, a les 21.00 h
Sopar de la Universitat d’Estiu

Lloguer de bicicletes
Botiga Baridana 
C/ Santa Maria, 11 (davant de la Catedral)
Telèfon: 630 124 104
1 hora: 5 €
Mig dia (matí o tarda): 10 €
La presentació de la credencial de la Universitat d’Estiu dóna dret 
a un descompte del 20%
Les bicicletes s’han de reservar, com a mínim, el dia anterior

Ruta en bicicleta
Botiga Baridana 
C. Santa Maria, 11 (davant de la Catedral) 
Telèfon: 630 124 104
Excursió de quatre hores per la rodalia de la Seu d’Urgell amb un 
guia
Inclou lloguer de la bicicleta, assegurança i guia. El grup mínim és 
de 20 persones
Preu: 30 €

Esports d’aventura
Parc del Segre
Parc del Segre, s/n
Telèfon: 973 360 092 
Ràfting: 18,40 € 
Piragüisme en aigües tranquil·les: 10 €

CALDEA
Espai termolúdic
Parc de la Mola, 10
Escaldes-Engordany
Telèfon: +376 800 999
La presentació de la credencial de la Universitat d’Estiu dóna dret a 
un descompte del 10% en l’entrada general de 3 hores: 25,20 €

ACTIVITATS LÚDIQUES
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LLOC DE CELEBRACIÓ DELS CURSOS
La majoria de les activitats de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida tenen 
lloc a les aules de l’Institut d’Educació Secundària Joan Brudieu de la Seu d’Urgell 
(C/ del Bisbe Iglesias Navarri, 27). Les excepcions estan indicades en el programa. 
Vegeu el plànol adjunt per localitzar els espais de la Seu d’Urgell on es desenvolupen 
les activitats.

MATRICULACIÓ

ESTUDIANTAT OFICIAL
Pot matricular-se com a estudiant oficial qualsevol persona que estigui interessada en 
els cursos oferts per la Universitat d’Estiu de la UdL.

PLACES
Tots els cursos tenen un nombre limitat de places establert d’acord amb els seus objec-
tius i característiques. Les places s’aniran cobrint per rigorós ordre d’inscripció.

NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ
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L’organització es reserva el dret d’anul·lar els cursos de la Universitat d’Estiu de la 
UdL que no tinguin un mínim de deu persones inscrites. En aquest cas, les persones 
que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui possible i se’ls 
oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar l’import pagat.

LLOC I TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Les inscripcions per a la Universitat d’Estiu de la UdL es poden formalitzar personal-
ment, per correu postal o electrònic, per fax o per telèfon, a l’Oficina de la Universitat 
d’Estiu (UdL, Edifici Polivalent, C/ Jaume II, 71, planta baixa, 25001 Lleida; tel. 973 
703 390, fax 973 703 398, a/e: estiu@culturals.udl.es). L’horari d’atenció al públic de 
l’Oficina és de 9.00 a 14.00 h.
És recomanable que les persones que vulguin formalitzar la matrícula per correu 
truquin prèviament a l’Oficina de la Universitat d’Estiu per saber si el curs té places 
disponibles.
La inscripció es considera anul·lada si en el termini de dos dies no es realitza el 
pagament dels drets de matrícula i, si s’escau, d’allotjament, i no es presenta a l’Ofi-
cina de la Universitat d’Estiu l’original del resguard bancari que certifiqui l’ingrés de 
l’import.
El termini d’inscripció està obert des del 18 de maig fins a l’11 de juliol. Tanmateix, 
recomanem que es formalitzi la matrícula abans del 23 de juny, per evitar que el curs 
sigui anul·lat per manca d’inscrits.
Les persones que es matriculen als Cursos d’Estiu de l’INEFC-Lleida han de presen-
tar la inscripció directament a l’INEFC-Lleida (partida de la Caparrella, s/n, 25192 
Lleida; tel. 973 27 20 22, fax 973 27 59 41, a/e: cursestiu@inefc.es).
Les persones que es matriculen a les Jornades Occitanocatalanes han de presentar la 
inscripció directament al Conselh Generau d’Aran (Oficina de Foment e Ensenhament 
der Aranés, passeg dera Libertat, 16, 25630 Vielha; tel. 973 640 092, fax 973 641 
769).
Les persones que es matriculen al Curs Teoricopràctic d’Arqueologia Vilars 2005 a 
Arbeca s’han de posar en contacte amb el Grup d’Investigació Prehistòrica de la UdL 
(pl. de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; tel. 973 702 028, fax 973 702 062).
El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (pujada del Seminari, s/n, 25280 Solsona; 
tel. 973 481 752, fax 973 481 392, a/e: formacio@ctfc.es, web: http://www.ctfc.es) 
formalitza les inscripcions de les persones que volen matricular-se als cursos organit-
zats a Solsona. 

DOCUMENTACIÓ
Per a la formalització de la matrícula cal presentar la documentació següent: 
· Butlleta d’inscripció degudament emplenada
· Original del resguard bancari que certifiqui l’ingrés de l’import corresponent al total 

de les despeses especificades en la butlleta (drets de matrícula i, si s’escau, allotja-
ment)

· Fotocòpia del DNI
· Butlleta de sol·licitud de beca degudament emplenada i signada (si se’n sol·licita)

DRETS DE MATRÍCULA
L’estudiant que vol assistir a un curs de la Universitat d’Estiu de la UdL ha de pagar 
l’import de la matrícula d’inscripció que apareix en la informació de cada curs que 
s’ofereix en aquest programa. No és possible inscriure’s a cursos incompatibles per 
horari. Si una persona es matricula a dos cursos se li aplica un 10% de descompte; 
en cas de matricular-se a tres o més cursos, se li aplica un 20% de descompte en la 
matrícula.
El personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis de la UdL 
tenen un 50% de descompte en els drets de matrícula; resten, però, exclosos d’obtenir 
el descompte per matricular-se a més d’un curs.
Si es formalitza la matrícula abans del dia 17 de juny es té dret a una reducció addici-
onal del 15% en el preu de la matrícula.

FORMA DE PAGAMENT
L’import total de despeses especificades en la butlleta s’ha d’ingressar al compte 0049-
1886-71-2110641087 del banc Santander Central Hispano. És molt important que es 
faci constar el codi V0012 en l’imprès bancari.
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ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA
La sol·licitud d’anul·lació de la matrícula s’ha de presentar per escrit a l’Oficina de la 
Universitat d’Estiu abans del dia 2 de juliol. Amb posterioritat a aquesta data no s’anul-
larà cap matrícula i, per tant, no se’n retornarà l’import.

CERTIFICACIONS
La Universitat de Lleida estendrà certificats d’aprofitament d’un curs als estudiants 
que, havent-ne pagat els drets d’inscripció, hagin assistit com a mínim al 80% de les 
classes i hagin superat l’avaluació. 

CRÈDITS DE LLIURE CONFIGURACIÓ
Tots els cursos, excepte el curs El Pirineu: Vida i Cultura, donen dret al reconeixement 
de crèdits de lliure configuració per la UdL, segons els criteris establerts pel Consell de 
Govern a proposta de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la UdL.

FORMACIÓ PERMANENT PER A PROFESSORAT
Tots els cursos amb una durada mínima de 15 hores seran reconeguts com a activitats 
de formació permanent adreçades a professorat d’educació infantil, d’educació primà-
ria, d’educació secundària i d’ensenyaments de règim especial d’acord amb l’Ordre 
de 7 de setembre de 1994, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per 
reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat.

ALLOTJAMENT
L’estudiantat matriculat als cursos que tenen lloc a la Seu d’Urgell pot reservar allotja-
ment en el Centre Residencial i de Serveis (C/ Sant Joan Baptista de la Salle, 51, 25700 
la Seu d’Urgell, tel. 973 353 816) en règim de pensió completa i habitació doble. El 
cost és de 20 € per persona i dia, i inclou des del sopar fins al dinar de l’endemà. Les 
places són limitades i es cobreixen per rigorós ordre d’inscripció. Les persones que hi 
estan interessades han de reservar plaça indicant-ho en la butlleta d’inscripció i han de 
pagar l’import de l’allotjament juntament amb l’import de la matrícula. No s’accepten 
rectificacions posteriors en la reserva.
A la Seu d’Urgell hi ha altres possibilitats d’allotjament, però s’han de tramitar per-
sonalment:

Hotel El Castell de Ciutat **** tel. 973 350 704 fax 973 351 754
Parador de Turisme **** tel. 973 352 000 fax 973 352 309
Hotel Nice *** tel. 973 352 100 fax 973 351 221
Residència Duc d’Urgell ** tel. 973 352 195 
Hostal Avinguda ** tel. 973 350 104 fax 973 353 545
Hostal Empordanesa ** tel. 973 351 028 
Hostal la Glorieta (Castellciutat) ** tel. 973 351 045  fax 973 354 261
Hotel Alto Segre (Montferrer) ** tel. 973 351 331 
Pensió Cadí * tel. 973 350 150 
Hostal Fransol * tel. 973 350 219 
Pensió Jové * tel. 973 350 260 
Pensió Palomares * tel. 973 352 178 
Alberg de Joventut La Valira  tel. 973 353 897 
Casa Rural La Vall del Cadí  tel. 973 350 390 

L’Ajuntament de Tremp (pl. de la Creu, 1, 25620 Tremp; tel. 973 650 005) proporciona 
informació sobre allotjaments per als matriculats als cursos Les Senyories Feudals en 
el Pirineu Medieval i El Pirineu Medieval Vist pels Escriptors.
L’estudiantat matriculat al Curs Teoricopràctic d’Arqueologia Vilars 2005 a Arbeca té 
l’allotjament i la manutenció inclosos en el preu del curs.
Els matriculats al curs Pintura Mural i Arquitectura, que es realitza a Erill la Vall, 
poden posar-se en contacte amb el Centre d’Interpretació del Romànic (C/ del Batalló, 
5, 25528 Erill la Vall; tel. 973 696 715, a/e: centreromanic@vallboi.com), on els fa-
cilitaran informació sobre reserves d’allotjament amb descomptes per als participants 
del curs.
Les persones que es volen matricular als cursos Aprèn a Crear la Teva Pròpia Em-
presa o al Curs Pràctic d’Iniciació als Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) han 
de contactar amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (pujada del Seminari, 
s/n, 25280 Solsona; tel. 973 481 752, fax 973 481 392, a/e: formacio@ctfc.es), on els 
informaran sobre l’allotjament a Solsona.
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A) DADES PERSONALS

DNI o passaport Nom

Primer cognom

Segon cognom

Adreça

Població CP

Comarca/província Tel.

Adreça electrònica (només si consulteu el correu regularment)

Estudis i centre on s’han cursat

Professió

 He sol·licitat beca

 Pertanyo a la plantilla de la UdL (PDI  PAS ) 

Marqueu amb una creu els cursos a què us voleu inscriure específicament:

CODI TÍTOL HORES PREU 
 
 ART I HUMANITATS   
01A3 Els Sants i el Seu Territori: Hagiografia 
 Peninsular en els Segles Medievals  26 105 € 
02B2 El Pirineu: Vida i Cultura  16  75 € 
03A3 Fotoperiodisme i Fotografia d’Autor  30 120 € 
04A1 Pintura Mural i Arquitectura  20 90 € 
05A1 Les Senyories Feudals en el Pirineu Medieval  20 20 € 
06A1 El Pirineu Medieval Vist pels Escriptors  10 20 € 
  
 DRET, ECONOMIA, POLÍTICA I SOCIETAT   
07A2 Models per a Inversions i Optimització Financera  
 en Fulls de Càlcul 20 90 € 
08A3 Pautes per Conèixer la Nova Comptabilitat de 
 les Empreses  16 75 € 
09B3 Com Ficar el Teu Negoci a Internet i Tenir Èxit  20 90 € 
  
 EINES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES   
10B2 Internet i el Món Digital: Formats d’Informació 
 per a Ordinadors  16 75 € 
11A3 Elaboració de Presentacions Multimèdia d’Èxit. 
 Aplicacions i Tècniques  30 120 € 
     
 ENSENYAMENT I DIDÀCTICA   
12A2 Mediació Intercultural  26 105 € 
13A3 Estratègies per Aconseguir Competències 
 Psicomotrius, de Relació i Cognitives  20 90 € 
14B3 Educació Emocional  20 90 € 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
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 LLENGUA I LITERATURA   
15A2 Les Homilies d’Organyà: 800 Anys de  Llengua, 
 Història i Cultura  20 90 € 
16A2 Gramàtica Pedagògica en Espanyol com a Llengua 
 Estrangera: Enfocament Operatiu i Cognitiu  20 90 €  
17A3 Eines, Tècniques i Estratègies per Millorar l’Ús de 
 l’Anglès com a Llengua de Comunicació  26 105 € 
 
 MEDI AMBIENT   
18A2 Gestió Forestal a l’Alt Urgell  20 90 € 
19A2 Valoració de Prats i Pastures en Ambient de Muntanya  26 105 € 
20A2 Els Cabals de Manteniment: Definició, Càlcul i 
 Aplicacions  16 75 € 
21A3 Gestió Integrada de l’Aigua en Àrees de Muntanya  20 90 € 
22A3 Estudi de Camp de Sòls de la Cerdanya  (11a edició)  30 120 € 
  
 SALUT I ALIMENTACIÓ   
23A2 La Columna Vertebral. L’Eix on Neix el Centre  20 90 € 
24A2 Salut i Gastronomia  20 90 € 
25A3 Iniciació als Primers Auxilis  20 90 € 
26A3 L’Estrès. Tècniques de Prevenció i d’Afrontament  20 90 € 
  
 TECNOLOGIA   
27A3 Càmera de Vídeo: la Imatge en Moviment i el So 20 90 € 

28A3 Climatització i Refrigeració Solar  26 105 € 

NOTA:

Els dos primers nombres del codi corresponen al número d’ordre del curs, la lletra (A o 

B) indica l’horari i la darrera xifra, el període lectiu del curs.

Horari A Cursos de matí i tarda  Període 1 Del 5 al 10 de juliol
Horari B  Cursos de matí Període 2 Del 12 al 15 de juliol

  Període 3 Del 18 al 22 de juliol

Abans de formalitzar la matrícula confirmeu la compatibilitat horària dels cursos.

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals, de forma específica, us voleu inscriure:

CODI TÍTOL
 

Import de la matrícula dels cursos de la Universitat 
d’Estiu de la UdL escollits                     A
   
Descomptes (s’ha d’optar només per un cas)   
Si us heu matriculat a dos cursos                               A * 0,10                                 B
   
Si us heu matriculat a tres o més cursos                    A * 0,20                     C
   
Si sou membre del personal  
docent i investigador o del PAS de la UdL                A * 0,50                                 D
   
Import de la matrícula dels cursos                             A-B-C-D                     E
   
Reducció addicional del 15%, si s’efectua  

l’ingrés abans del dia 17 de juny de 2005                 E * 0,85                                  F
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 Vull allotjar-me en el Centre Residencial i de Serveis de la Seu d’Urgell.

Marqueu els dies d’estada en el centre d’allotjament (es compta des de l’hora de 
sopar fins a la de dinar de l’endemà): 

 Dilluns 11  Dimarts 12  Dimecres 13  
 Dijous 14  Divendres 15  Dissabte 16 
 Diumenge 17  Dilluns 18  Dimarts 19  
 Dimecres 20  Dijous 21  Divendres 22 

Nombre total de nits                 G
   
Import de l’allotjament                                            20 € * G                               H
   

Import total a ingressar (matrícula + allotjament)                 F + H  

Ingresseu l’import total al compte 0049-1886-71-2110641087 del banc Santander 
Central Hispano.

Feu constar el codi V0012 en l’imprès bancari.

Vull assistir a una de les vetllades de la Universitat d’Estiu (sopar fred gratuït):
    Dimecres 13
   Dimarts 19

ABONAMENT DELS DRETS DE MATRÍCULA
Indiqueu el compte on voleu que es faci efectiva, si s’escau, la devolució de l’import 
de la matrícula:

Codi de l’entitat 

Codi de l’agència 

Dígits de control 

Número de compte 

ALLOTJAMENT
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NORMATIVA DE SOL·LICITUD DE BECA

Les beques tenen com a objectiu fomentar la participació dels estudiants de la Uni-
versitat de Lleida en la Universitat d’Estiu. En poden sol·licitar els estudiants de la 
Universitat de Lleida que estiguin matriculats durant el curs 2004/05 en algun estudi 
reglat i que hagin rebut una beca del Ministeri d’Educació i Ciència.
L’estudiantat de les universitats acollides al programa de beques Drac de l’Institut Joan 
Lluís Vives no pot sol·licitar beca a la Universitat de Lleida, però pot demanar una beca 
Drac en la universitat d’origen per assistir a la Universitat d’Estiu de la Universitat de 
Lleida. 

DOCUMENTACIÓ
Els estudiants de la UdL interessats a sol·licitar beca han de presentar la documentació 
següent: 
· Butlleta de matriculació de la Universitat d’Estiu degudament emplenada.
· Original del resguard bancari que certifiqui l’ingrés de l’import corresponent al total 

de les despeses especificades en la butlleta (drets de matrícula i, si s’escau, allotja-
ment).

· Fotocòpia del DNI.
· Butlleta de sol·licitud de beca degudament emplenada i signada.
· Fotocòpia de la credencial de becari del curs 2004/05 del Ministeri d’Educació i 

Ciència.

LLOC I TERMINI DE SOL·LICITUD
Les sol·licituds s’han de presentar abans del 13 de juny a les 13.00 hores, personalment 
o per correu certificat, a l’Oficina de la Universitat d’Estiu (UdL, Edifici Polivalent, 
C/ Jaume II, 71, planta baixa, 25001 Lleida). L’horari d’atenció al públic és de 9.00 
a 14.00 h.

TRAMITACIÓ
Els sol·licitants de beca han d’efectuar el pagament de la matrícula i han d’indicar en 
el full de sol·licitud si tenen intenció d’assistir al curs escollit independentment de la 
concessió de la beca. Si no tenen intenció d’assistir-hi no se’ls reservarà plaça. Si la 
resolució de la beca és negativa, l’estudiant té temps fins al 30 de juny per sol·licitar 
per escrit a l’Oficina de la Universitat d’Estiu el retorn de l’import de la matrícula. Amb 
posterioritat a aquesta data no s’anul·larà cap matrícula i, per tant, no se’n retornarà 
l’import. Si la persona sol·licitant ha fet constar la intenció d’assistir al curs i hi renun-
cia, només se li retornarà el 50% de l’import de la matrícula. 

RESOLUCIONS
Les resolucions es notificaran en el tauler d’anuncis de l’Oficina de la Universitat d’Es-
tiu a partir del dia 20 de juny. Es prega a les persones que rebin la beca que notifiquin 
abans del 2 de juliol si tenen intenció de renunciar-hi.
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A) DADES PERSONALS

DNI o passaport Nom

Primer cognom 

Segon cognom

Adreça

Població CP

Comarca/província Tel.

B) DADES ACADÈMIQUES
Estudis en curs (indiqueu-ne el curs i l’especialitat)

C) ALTRES DADES
Heu gaudit de beca de la Universitat d’Estiu en l’edició de 2004?
  

 Sí    No 

D) CURSOS QUE VOLEU SEGUIR
     Codi    Títol

Teniu intenció d’assistir a aquests cursos independentment de la concessió de la beca?

  Sí    No

ABONAMENT DELS DRETS DE MATRÍCULA
Indiqueu el compte on voleu que es faci efectiva, si s’escau, la devolució de l’import 
de la matrícula:

Codi de l’entitat 

Codi de l’agència 

Dígits de control 

Número de compte

Data i signatura

SOL·LICITUD DE BECA

Segell del registre de la Universitat de Lleida
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  JULIOL 2005 
 5 6 7  8 9 10
ERILL LA VALL      
- Pintura Mural i Arquitectura      
TREMP      
- Les Senyories Feudals en el Pirineu Medieval    
- El Pirineu Medieval Vist pels Escriptors     

 
  JULIOL 2005 
 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
LA SEU D’URGELL           
- Els Sants i el Seu Territori: Hagiografia 
  Peninsular en els Segles Medievals    
- El Pirineu: Vida i Cultura    
- Fotoperiodisme i Fotografia d’Autor   
- Models per a Inversions i Optimització 
 Financera en Fulls de Càlcul   
- Pautes per Conèixer la Nova Comptabilitat 
 de les Empreses 
- Com Ficar el Teu Negoci a Internet i Tenir Èxit  
- Internet i el Món Digital: Formats d’Informació 
 per a Ordinadors    
- Elaboració de Presentacions Multimèdia d’Èxit. 
 Aplicacions i Tècniques     
- Mediació Intercultural   
- Estratègies per Aconseguir Competències 
 Psicomotrius, de Relació i Cognitives    
- Educació Emocional    
- Les Homilies d’Organyà: 800 Anys de Llengua, 
 Història i Cultura    
- Gramàtica Pedagògica en Espanyol com a 
 Llengua Estrangera: Enfocament Operatiu i 
 Cognitiu      
- Eines, Tècniques i Estratègies per Millorar l’Ús 
 de l’Anglès com a Llengua de Comunicació   
- Gestió Forestal a l’Alt Urgell   
- Valoració de Prats i Pastures en Ambient de 
 Muntanya  
- Els Cabals de Manteniment: Definició, Càlcul i 
 Aplicacions 
- Gestió Integrada de l’Aigua en Àrees de 
 Muntanya  
- Estudi de Camp de Sòls de la Cerdanya 
 (11a edició)   
- La Columna Vertebral. L’Eix on Neix el Centre   
- Salut i Gastronomia     
- Iniciació als Primers Auxilis   
- L’Estrès. Tècniques de Prevenció i 
 d’Afrontament  
- Càmera de Vídeo: la Imatge en Moviment 
 i el So 
- Climatització i Refrigeració Solar

        
   

  JULIOL 2005 
 21 22 23 24 25 26 27 28
SOLSONA       
- Aprèn a Crear la Teva Pròpia Empresa     

   
  SETEMBRE 2005 
 5 6 7 8 9
ARBECA     
- Curs Teoricopràctic d’Arqueologia Vilars 2005    

TAULA CRONOLÒGICA
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