
DADES PERSONALS

Signatura:

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Abans de 
formalitzar la matrícula, conformeu 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 2 i el 31 de maig de 2013* A x 0,70 B
Estudiants UdL: reducció del 20%, si s’efectua 
l’ingrés entre l’1 i el 21 de juny de 2013* A x 0,80 C
Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 2 de maig i el 21 de juny de 2013* A x 0,90 D

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

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.

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 protec-
ció de dades. El titular de les dades por exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cance 
l·lació mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

Si ho desitgeu, i no sou estudiant de la UdL, podeu 
subscriure una assegurança voluntària “Univers Plus” per 8 €

Podeu consultar les cobertures en els webs 
http://estiu.udl.cat/  
http://www.udl.cat/serveis/patrimoni/asseg/cumlaude.html

Sí  / No   

LLEIDA
de l’1 a l’11 de juliol de 2013

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ



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

12L2 Ensenyament i Didàctica

CREATIVITAT: L’EINA DELS 
INNOVADORS
Del 8 al 10 de juliol
Lleida

La formació en creativitat és una de les demandes fetes pels titulats 
universitaris en el darrer estudi d’inserció laboral de la població 
titulada de Catalunya, Universitat i Treball a Catalunya 2011, que 
detecten com un dels dèficits de formació més importants. Aquesta 
demanda és comuna en tots els àmbits de coneixement. 
La creativitat forma part del valor afegit de la persona i és un factor 
essencial per al desenvolupament de les capacitats d’innovació i 
emprenedoria. El curs té com a objectiu principal proporcionar als 
assistents unes tècniques i unes eines que els permetin potenciar la 
seua creativitat, així com saber apreciar la dels altres, ensinistrant-los 
en el seu ús per a l’obtenció de noves solucions, motivació d’equips 
humans, concepció d’alternatives i innovació en tots els àmbits 
d’actuació de llur activitat professional. Aquest objectiu general 
es concreta en cinc objectius específics: conèixer les estructures 
bàsiques del pensament, entendre les limitacions del pensament 
lògic tradicional, conèixer i practicar les tècniques principals 
utilitzades en pensament creatiu i conèixer tècniques sistemàtiques 
per a la solució creativa de problemes i per a la innovació.
El curs va adreçat a tots els membres de la comunitat universitària 
i a qualsevol persona que estigui interessada a potenciar les seues 
aptituds personals, sigui quin sigui el seu àmbit professional o 
formatiu.

Llengua d’impartició: Català

Coordinació Ferran Badia Pascual (Escola Politècnica Superior de la 
UdL)

Equip docent Ferran Badia Pascual (UdL) i Laia Cadens Rubies (psicòloga 
clínica)

Hores lectives 20
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 79,06 € estudiantat UdL / 90,00 € la resta
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 8  
 Ferran Badia i Laia Cadens 
09.30-11.30 h “Crea” què? Creativitat
12.00-14.00 h Processos psicològics i creativitat
 Laia Cadens
16.00-20.00 h Neuropsicologia: sistemes i estructures vinculades 

al pensament creatiu

Dimarts 9 
 Ferran Badia
09.30-11.30 h Tècniques bàsiques del pensament creatiu
12.00-14.00 h Taller pràctic
 Ferran Badia
16.00-20.00 h Solució creativa de problemes. Taller pràctic 

Dimecres 10 
 Ferran Badia
09.30-11.30 h Processos organitzats de pensament creatiu
12.00-14.00 h Taller pràctic

INFORMACIÓ 
Matèria Transversal UdL 

http://estiu.udl.cat

http://www.udl.cat/serveis/estiu/Materiatransversal.html

