
PATROCINA

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar la 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, terminals de ServiCaixa, CatalunyaCaixa o Banc Santander.

LLEIDA
del 30 de juny al 10 de juliol de 2014

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS

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 informació 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, 
s’informa que les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en un fitxer degudament re-
gistrat 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 pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació 
mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 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

Estudiants UdL: reducció del 30%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 5 i el 30 de maig de 2014* A x 0,70 B

Estudiants UdL: reducció del 20%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 2 i el 20 de juny de 2014* A x 0,80 C

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 5 de maig i el 20 de juny de 2014* A x 0,90 D

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals



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

ALLOTJAMENT

L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar 
informació sobre allotjament per als participants del curs

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
Planta baixa
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390 
Fax 973 703 398
estiu@estiu.udl.cat

10L1 Ensenyament i Didàctica

ACTIVITATS AQUÀTIQUES 
ADAPTADES I D’INCLUSIÓ PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITATS
Del 30 de juny al 4 de juliol
Lleida

La major part de programes d’activitats aquàtiques de les piscines 
púbiques i privades s’han anat ampliant i diversificant amb la volun-
tat de poder adequar-se a la demanda d’un públic cada vegada més 
divers i exigent. Atès que un bon nombre d’aquestes organitzacions 
demanden programes específics per a persones amb discapacitats, 
és necessari que els professionals tinguin els coneixements neces-
saris per a poder satisfer aquesta demanda. 
En aquest curs es pretén que l’alumne conegui les possibilitats 
d’aplicació dels programes d’activitats aquàtiques oferts a les per-
sones amb discapacitat; domini els recursos mínims que permeten 
treballar l’activitat aquàtica amb aquests col·lectius; sàpiga com 
identificar les necessitats individuals que poden presentar les per-
sones amb discapacitat en els programes d’activitats aquàtiques; i 
sigui capaç d’identificar i aplicar les estratègies que n’afavoreixen 
la inclusió.
Per aconseguir aquests objectius, s’analitzarà el concepte de cul-
tura de l’aigua i la relació entre discapacitat i activitats aquàtiques 
(en entorn educatiu, terapèutic, recreatiu i competitiu) i s’establiran 
pautes per a desenvolupar programes per a persones amb discapa-
citats motrius, intel·lectuals, de desenvolupament i sensorials. Tam-
bé es donaran a conèixer els fonaments de programes específics 
(halliwick, watsu) i es facilitaran orientacions per treballar tant en 
grups específics com inclusius. 
Curs adreçat a estudiants i graduats en Ciències de l’Activitat Físi-
ca i l’Esport, Educació Primària i Infantil, Infermeria, Fisioteràpia i a 
monitors de natació. 

Observacions: Cal portar banyador, casquet de bany, xancletes i 
tovallola.

Llengües d’impartició: Català i castellà

Coordinació Pedro Ruiz Sánchez (INEFC-Lleida)
Equip docent Sílvia Dalmau Bertran (Federació Catalana d’Esports de 

Persones amb Discapacitat Física), Anna Fillat Prat (UdL), 
Alfredo Joven Pérez (INEFC-Lleida) i Pedro Ruiz Sánchez 
(INEFC-Lleida)

Hores lectives 20
Espai INEFC-Lleida
Preu 79,06 € estudiantat UdL / 90,00 € la resta
Places 25

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 30 
 Alfredo Joven 
09.30-11.30 h  La cultura de l’aigua
 Alfredo Joven i Pedro Ruiz
12.00-14.00 h Activitats aquàtiques i discapacitats. Orientacions dels 

programes
 
Dimarts 1 
 Pedro Ruiz 
09.30-11.30 h  Principis hidrodinàmics i discapacitats
12.00-14.00 h Vivència de la discapacitat en el mitjà aquàtic 
 Programa Watsu
 
Dimecres 2 
 Pedro Ruiz
09.30-11.30 h  Discapacitat intel·lectual i activitats aquàtiques 
 Anna Fillat 
12.00-14.00 h Pràctiques aquàtiques amb persones amb discapacitat 

intel·lectual
 
Dijous 3 
 Pedro Ruiz
09.30-11.30 h  Discapacitats motrius i activitats aquàtiques 
 Silvia Dalmau 
12.00-14.00 h Pràctiques aquàtiques amb persones amb esclerosi 

múltiple i fibromiàlgia
 
Divendres 4 
 Pedro Ruiz
09.30-11.30 h  Paràlisi cerebral i activitat aquàtica
12.00-14.00 h Pràctiques aquàtiques amb persones amb paràlisi  

cerebral 


