
Patrocina:BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

DADES PERSONALS

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’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



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

ALLOTJAMENT
 Vull allotjar-me en el Centre Residencial i de Serveis de la Seu d’Urgell.

Marqueu els dies d’estada en el Centre (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  D

Import de l’allotjament  28,00 € *D E

Import total a ingressar (matrícula + allotjament) A/B/C + E 

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 703390 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.

Vull assistir a una de les vetllades de la Universitat d’Estiu (sopar fred gratuït)

La Seu d’Urgell  
 Dimecres 13  Dimarts 19

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

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

36U4 

ANIMALS D’AHIR, RAMADERIA DE 
DEMÀ. LES RACES AUTÒCTONES 
CATALANES

Del 18 al 21 de juliol
La Seu d’Urgell

Les races i varietats domèstiques d’animals són formes de vida úni-
ques i preservar-les de la desaparició és una de les obligacions més 
importants que tenim tots, tant envers la naturalesa, de la qual for-
mem part, com envers els avantpassats que les varen crear.
En aquest curs es pretén fer una introducció a la coneixença de 
les races domèstiques d’animals, de llur creació, usos i gestió, dels 
perills d’extinció que les amenacen, de com es diferencien entre 
elles, etc. 
Tot donant-ne inicialment una visió global, ens centrarem ràpida-
ment en les races catalanes, tant de pèl –bòvids, èquids, suids– com 
de ploma –anseriformes, gallinàcies i columbiformes. I ho farem des 
d’una vessant teoricopràctica en la que, a part de les classes pre-
sencials, basades essencialment en la imatge i el treball pràctic, hi 
tindran un paper important les sessions de contacte amb animals en 
punts propers de la comarca.

Coordinació Pere-Miquel Parés Casanova (Departament de Producció 
Animal de la UdL)

Equip docent Jordi Jordana Vidal (Universitat Autònoma de Barcelona) i 
Pere-Miquel Parés Casanova (UdL)

Hores lectives 30
Espai INS Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu 60 €
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 18 
 Jordi Jordana i Pere-Miquel Parés
09.30-11.30 h Presentació del curs: objectius i metodologia. Què 

són els “recursos zoogenètics”?
12.00-14.00 h Importància de la conservació de les races. La FAO 

i la base DAD-IS
 Jordi Jordana
16.00-18.00 h Visió global de les races catalanes
18.00-20.00 h Evolució, els darrers 30 anys, de les actuacions en 

investigació i gestió. Llibres genealògics i regis-
tres 

Dimarts 19  
 Pere-Miquel Parés 
09.30-11.30 h El procés de domesticació i els agriotips. Elements 

de reconeixement racial
12.00-14.00 h Terminologia exteriorista i ressenya. Cronologia 

dentària. Introducció a la zoometria. Taller de resse-
nya gràfica i escrita

 Pere-Miquel Parés
16.00-20.00 h Sortida: biometria en bestiar oví (Calbinyà, Alt Ur-

gell)
  
Dimecres 20 
 Pere-Miquel Parés
09.30-11.30 h Grans ungulats: identificació de races bovines i 

equines. Taller de zoometria
12.00-14.00 h Races avícoles (anseriformes, gallinàcies i columbi-

formes)
 Pere-Miquel Parés
16.00-20.00 h  Sortida: reconeixement de races avícoles i de pa-

trons de plomatge (la Seu d’Urgell, Alt Urgell) i cro-
nologia dentària (Alàs, Alt Urgell)

Dijous 21 
 Pere-Miquel Parés
09.30-11.30 h Petits ungulats: identificació de petits remugants i 

de suids. Races catalanes extingides. Estimació de 
vulnerabilitats: taller de càlcul de Ne i de NFN

12.00-14.00 h Gossos d’atura i gossos de ramat: reconeixement i 
usos 

 Pere-Miquel Parés
16.00-18.00 h Avaluació final teoricopràctica

 


