
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)

Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant/a de la UdL: Sí  / No   
En cas afirmatiu indiqueu:
Centre Curs Titulació

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí  / No 
  

 
En cas afirmatiu indiqueu:
Universitat Curs Titulació

Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió

  Vull rebre el llibret informatiu dels cursos d’estiu de properes edicions.

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Si feu efectiu 
el pagament de la matrícula abans del 9 de juny, teniu dret a reducció en 
l’import de la mateixa.
Abans de formalitzar la matrícula, confirmeu la compatibilitat horària dels 
cursos i la disponibilitat de places.

  CODI TÍTOL

Import de la matrícula dels cursos  
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits                A
   
Reducció addicional del 15%, si s’efectua 
l’ingrés abans del dia 9 de juny de 2006  A * 0,85                B

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ Patrocina:



Oficina de la Universitat d’Estiu:  Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa  25001 Lleida
Per a més informació / Para más información: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@culturals.udl.es - Web: http://estiu.udl.cat/

Codi: 21A3                                  Àmbit: Ensenyament i Didàctica

Dates: Del 17 al 20 de juliol Localitat: La Seu d’Urgell

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

Equip docent: Núria Llevot Calvet (UdL), Ferran Camps Campos 
(Grup de Recerca i Estudi dels Conflictes), Armando Gaviglia 
(OpenMinded Creativity, SL) i Antonio Rodríguez Hernández 
(Universitat de la Laguna)

Resum del curs: La mediació intercultural és un recurs pont 
que afavoreix la comunicació i promou un canvi constructiu en 
les relacions entre persones culturalment diverses. En aquest 
curs, doncs, s’intenta proporcionar les eines bàsiques per al 
treball de la mediació i educació intercultural en diversos 
contextos. Es presentarà des d’una perspectiva essencialment 
pràctica i contrastada amb l’experiència. Els objectius bàsics del 
curs són: a) introduir els alumnes en la mediació intercultural 
(especialment en l’àmbit educatiu i sanitari); b) iniciar-los com a 
mediadors per facilitar la comunicació i la relació entre persones 
de diverses cultures (mediació preventiva); c) conscienciar sobre 
preconcepcions, prejudicis, estereotips… que es donen en la relació 
entre societat majoritària i minoritària; d) afavorir el coneixement 
i la valoració positiva i crítica de les cultures minoritàries; e) 
desenvolupar una dimensió i competència intercultural.
El curs s’adreça a estudiants universitaris, especialment de 
Magisteri, Educació Social, Treball Social, Pedagogia, Psicologia 
i Psicopedagogia, així com a professionals d’aquests àmbits; 
a mediadors, monitors i directors d’esplais i d’associacions 
minoritàries; i a tothom que vulgui conèixer noves visions i 
metodologies per afrontar el repte de la diversitat cultural.

Nombre d’hores lectives: 25

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 50 €

Límit de places: 30

Programa:
Dilluns 17 
 Núria Llevot
09.30-11.30 h Presentació de l’estructura i el contingut del curs
 La mediació: una nova professió per a la 

construcció de la societat intercultural
12.00-14.00 h Xocs culturals en l’àmbit educatiu i el sanitari
 Núria Llevot
16.00-18.00 h Joc de resolució de conflictes
 
Dimarts 18 
 Antonio Rodríguez
09.30-11.30 h Perspectives i prospectiva de la mediació 

intercultural
12.00-14.00 h Taller vivencial de mediació educativa-

intercultural: la filosofia Sansofé/Crisol
 Núria Llevot
16.00-18.00 h La mediació intercultural al Quebec, França i 

Catalunya
 
Dimecres 19 
 Ferran Camps
09.30-11.30 h Plans de ciutadania a Catalunya i societat 

d’acollida
12.00-14.00 h Plans de ciutadania. Criteris per a les bones 

pràctiques
 Armando Gaviglia 
16.00-18.00 h Taller pràctic: la interculturalitat creativa
 
Dijous 20 
 Núria Llevot
09.30-11.30 h Estratègies per a la resolució de conflictes 

interculturals
12.00-14.00 h Treball en petit grup
 Núria Llevot
16.00-18.00 h Dinàmica de grup
 Cloenda, valoració i comiat

MEDIACIÓ INTERCULTURAL EN L’ÀMBIT EDUCATIU I 
SANITARI

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

Nombre total de nits            
   
Import de l’allotjament                                      
   
Import total a ingressar 
(matrícula + allotjament)              

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

Feu constar el codi V06001 en l’imprès bancari.

Vull assistir a una de les vetllades al Parc del Segre (sopar fred gratuït): 

   Dimecres 12
   Dimarts 18

Empleneu aquest apartat si us interessa compartir cotxe:
 Trajecte
 Dia
 Hora
 Tinc vehicle:  Sí   No  

  Autoritzo a facilitar el meu telèfon a qui vulgui compartir cotxe per fer el  
mateix desplaçament

ABONAMENT DELS DRETS DE MATRÍCULA
En cas de devolució de l’import de la matrícula vull que es faci efectiu al 
compte:

Codi de l’entitat 

Codi de l’agència 

Dígits de control 

Número de compte 

ALLOTJAMENT

C

23 € * C                                 D

A/B + D


