BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Patrocina:

DADES PERSONALS
DNI o passaport
Sexe

H

Data naixement
D

Nom

Primer cognom

Segon Cognom

Adreça		
Població

CP

Comarca/província

Tel.

Adreça electrònica			
Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant/a de la UdL: Sí
Centre

/ No

En cas afirmatiu indiqueu:

Curs

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí
Universitat

Titulació
/ No

Curs

En cas afirmatiu indiqueu:
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’incorporaran 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 realitza 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 adreçat al responsable del fitxer, Plaça Víctor Siurana, 1 de Lleida, C.P. 25003.
Signatura:
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’Estiu (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.
*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals ni al seminari Música Instrumental a la
Península Ibèrica 1750-1800

Ajuntament

de Tremp

35T1

CURS DE GEOLOGIA PRÀCTICA III
De l’1 al 3 de juliol
Tremp

Jordi Adell, Ester Jiménez i Gonçal Rivas
10.00-20.00 h Sortida de camp:
1. Configuració de la Conca de Tremp
2. Bóixols - Abella de la Conca - Sant Corneli
3. Zona de les Nogueres: Congost de Collegats Gerri de la Sal

Empleneu aquest apartat si us interessa compartir cotxe:
Trajecte
Dia
Hora
Tinc vehicle: Sí

L’objectiu principal del curs és donar coneixements i experiències
en l’àmbit de la geologia utilitzant el Prepirineu i Pirineu lleidatà com
a models o patrons. Per què la Geologia? Doncs perquè és una de
les ciències que més influeix en la nostra vida quotidiana, imprescindible per a una bona convivència amb el nostre entorn. Per què el
Pirineu? Perquè constitueix una regió ja internacionalment reconeguda per mostrar exemples magnífics, per la seva qualitat i escala,
que permeten exemplificar fenòmens geològics que tenen incidència directa i creixent en el desenvolupament de la nostra societat.
En conjunt, el curs ens aportarà, de manera molt didàctica, aquella
informació geològica, edafològica i geotemàtica que és d’utilitat per
a la planificació territorial i l’urbanisme, entre d’altres finalitats.
El curs s’adreça a estudiants de geologia, enginyeria, medi ambient
i biologia, així com a professionals d’aquestes àrees: professorat de
primària i secundària, i també a qualsevol persona interessada en
aquests temes i en el patrimoni natural en general.
En les sortides de camp estaran previstes zones d’ombra i d’avituallament. Els alumnes hauran de portar roba i calçat còmode, protecció solar, begudes i el dinar.
Coordinació
Equip docent

Hores lectives
Espai
Preu
Places

Dissabte 2
Rosa Carles, M. Jesús Micheo i Gonçal Rivas
08.30-16.30 h Sortida de camp:
Processos geològics i activitat humana. Interaccions
i desenvolupament
Zona de Llimiana i Montsec
Jaume Porta
18.00-20.00 h Conferència: Roques, materials originaris i sòl a la
Conca Dellà
20.00-21.00 h Taula rodona
En acabar s’organitzarà un sopar tertúlia entre el
professorat i l’alumnat del curs*
Diumenge 3
Gonçal Rivas, Jordi Adell i Ester Giménez
08.30-15.30 h Sortida de camp
* La participació en el sopar, que anirà a càrrec de l’alumne, és voluntària

Jaume Porta Casanellas (Departament de Medi Ambient i
Ciències del Sòl de la UdL)
Jordi Adell Sospedra (Institut Geològic de Catalunya), Xavier
Berástegui Batalla (Institut Geològic de Catalunya), M. Rosa
Carles Castells (Institut Geològic de Catalunya), Ester
Jiménez Dolz (Institut Geològic de Catalunya), M. Jesús
Micheo Jorcano (Institut Geològic de Catalunya), Gonçal
Rivas Casamajó (Institut Geològic de Catalunya) i Jaume
Porta Casanellas (UdL)
30
Centre Cívic Tarraquet de Tremp
60 €
40

PROGRAMA
Divendres 1
Gonçal Rivas
08.00-09.00 h Presentació del curs
Xavier Berástegui
09.00-10.00 h Conferència: Origen i evolució del Pirineu

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@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat

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
L’Ajuntament de Tremp pot facilitar informació sobre l’allotjament per als
participants del curs
Ajuntament de Tremp
Pl. de la Creu, 1
25260 Tremp
Tel. 973 650 005
culturaifestes@ajuntamentdetremp.cat

