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Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. 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 del 15%, si s’efectua l’ingrés fins 
el dia 31 de maig de 2011* A x 0,85 B

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre 
l’1 i el 17 de juny de 2011* A x 0,90 C

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar aquesta inscripció a l’Oficina de la Universitat d’Es-
tiu (C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703 390 a/e: estiu@estiu.udl.cat) i us lliuraran el full de 
pagament que heu de portar a ingressar a la Caixa, Caixa de Catalunya o Banc Santander.

DNI o passaport Data naixement
 
Sexe     H        D Nom

Primer cognom Segon Cognom
 
Adreça  
 
Població CP 
 
Comarca/província Tel. 
 
Adreça electrònica   

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. 

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal facilitades s’incorpora-
ran en un fitxer degudament registrat del que és titular la Universitat de Lleida 
amb la finalitat d’atendre aquesta relació i ser informat d’activitats que realit-
za la Universitat de Lleida. Les dades personals facilitades són confidencials i 
d’ús exclusiu de la universitat i són tractades d’acord amb la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades. El titular de les dades por exercir els seus 
drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant escrit adre-
çat al responsable del fitxer, Plaça Víctor Siurana, 1 de Lleida, C.P. 25003.

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals ni al seminari Música Instrumental a la 
Península Ibèrica 1750-1800
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Vull assistir a la vetllada de la Universitat d’Estiu (sopar fred gratuït)
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 Dijous 7  
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Hora

Tinc vehicle:  Sí      No  

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

La Universitat d’Estiu només actua d’intermediària, no es fa responsable de cap 
inconvenient que pugui sorgir

ALLOTJAMENT
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informació sobre allotjament per als participants del curs
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JARDINS BOTÀNICS I 
INTERPRETACIÓ DE RECURSOS 
MEDIAMBIENTALS A L’ARBORÈTUM 
DE LLEIDA

Del 5 al 7 de juliol
Lleida

El curs s’estructura en unes sessions d’aula, en les que s’exposen 
les bases teòriques de la interpretació de recursos mediambientals, 
i unes altres, de caire eminentment pràctic, que consisteixen en 
sessions de gabinet i de treball de camp (a realitzar als jardins del 
campus de l’ETSEA i a l’Arborètum de Lleida).
Els objectius del curs són els següents: donar a conèixer la potenci-
alitat dels jardins botànics i, concretament, de l’Arborètum de Lleida 
per a la realització de pràctiques d’interpretació de recursos medi-
ambientals; donar a conèixer i aplicar diferents tècniques d’inter-
pretació mediambiental; adequar les activitats mediambientals als 
diferents tipus de públic; considerar la variabilitat i diversitat de les 
activitats mediambientals en funció de l’estacionalitat i les caracte-
rístiques dels diferents espais; i valorar els beneficis socioeducatius 
de les activitats lúdicorecreatives i mediambientals.
El curs s’adreça a titulats universitaris, estudiants i professionals re-
lacionats amb el camp de les ciències i l’educació mediambientals.

Coordinació Isabel Bovet Pla i Joan Pedrol Solanes (Departament d’Hor-
tofructicultura, Botànica i Jardineria de la UdL)

Equip docent Isabel Bovet Pla (UdL), Maria del Tura Bovet Pla (Universitat 
de Barcelona), Miquel Pascual Roca (UdL), Rosalina Pena 
Vila (Universitat de Barcelona) i Joan Pedrol Solanes (UdL)

Hores lectives 20
Espai Universitat de Lleida. Campus d’ETSEA
Preu 40 €
Places 20

PROGRAMA                                                                                        

Dimarts 5 
 Joan Pedrol
09.30-10.30 h Jardins botànics i arborètums: definició, tipologia i 

objectius
 Miquel Pascual
10.30-11.30 h El projecte del Jardí Botànic-Arborètum de Lleida 

(l’Arborètum)

 Isabel Bovet, Miquel Pascual i Joan Pedrol
12.00-14.00 h Visita a l’Arborètum de Lleida
 Maria del Tura Bovet
16.00-17.00 h Interpretació de recursos naturals: definició i aspec-

tes generals
17.00-18.00 h Tècniques d’interpretació I: disseny d’activitats i 

materials
 Isabel Bovet i Maria del Tura Bovet
18.00-20.00 h Sessió de gabinet: proposta d’activitats per a l’Ar-

borètum de Lleida
 
Dimecres 6  
 Maria del Tura Bovet
09.30-10.30 h Tècniques d’interpretació II: tipologia de públics, 

adequació de les activitats, tipus de suport (rètols, 
CD, tríptics, etc.) i adequació del llenguatge

 Rosalina Pena
10.30-11.30 h Adequació de les activitats mediambientals al pú-

blic escolar
12.00-14.00 h Sessió pràctica: ús dels sentits en les activitats me-

diambientals
 Maria del Tura Bovet
16.00-17.00 h Tècniques d’interpretació III: estacionalitat i tempo-

ralitat de les activitats i itineraris mediambientals
 Isabel Bovet
17.00-18.00 h Valor interpretatiu dels elements vegetals
 Rosalina Pena
18.00-18.30 h Expressió artística i interpretació
 Isabel Bovet i Maria del Tura Bovet
18.30-20.00 h Sessió de gabinet: disseny d’activitats per a l’Arbo-

rètum de Lleida

Dijous 7 
 Joan Pedrol, Rosalina Pena, Isabel Bovet i Maria 

del Tura Bovet
09.30-12.00 h Sessió pràctica: exposició dels treballs i debat
 Maria del Tura Bovet 
12.30-14.00 h Presentació del programa d’interpretació contem-

plat en el projecte del Jardí Botànic-Arborètum de 
Lleida. Discussió sobre l’adequació del projecte a la 
situació actual


