INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Patrocinen:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia
anterior a l’inici del curs

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA
Presencial:
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71
Per telèfon: 973 70 33 90
Per correu electrònic: estiu@udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula

Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si es realitza la
matrícula entre el 9 i el 31 de maig de 2019
Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la
matrícula entre el 3 i el 14 de juny de 2019
Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícula
entre el 9 de maig i el 14 de juny de 2019
Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals
Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

LLEIDA
De l’1 al 12 de juliol de 2019

10L9

COM ENS AFECTA LA MÚSICA?
APLICACIONS EN ELS ÀMBITS
DE LA SALUT, L’EDUCACIÓ I EL
MÀRQUETING
Del 2 al 5 de juliol de 2019
Lleida
El curs pretén exposar com ens afecta la música, en totes les nostres
dimensions, des del coneixement de la seva naturalesa física fins
a la percepció o la interpretació final que es produeix en el nostre
cervell.
Es comentaran les propietats físiques del so i com es pot visualitzar i interpretar. S’analitzarà el procés de transducció energètica (de
vibracions acústiques a potencials d’acció) a càrrec de l’òrgan de
Corti, i es detallaran les vies nervioses que condueixen aquesta informació bioelèctrica a diverses parts de l’encèfal. Per entendre tot el
procés, s’exposaran conceptes bàsics de neurociència que ajudaran
a dilucidar com es produeix l’impacte neurològic de la música. Finalment, s’esmentaran les aplicacions de la música en els àmbits de la
salut, l’educació i el neuromàrqueting, i se’n comentaran diversos
exemples i investigacions recents.
Els objectius del curs són fer-nos conscients de què és la música,
entendre com la processem i com afecta —entre d’altres— les nostres emocions, i reflexionar al voltant de la importància que té al llarg
de la nostra vida.
Aquest curs està adreçat tant a estudiants com a professionals de la
psicologia, medicina, música i educació i a totes aquelles persones
interessades en aquesta temàtica.
Observacions: No es podran fotografiar les diapositives projectades
durant el curs per qüestions legals, de propietat d’autor. Els alumnes
poden prendre apunts per qualsevol mitjà: tauleta, portàtil, folis, bolígraf...
Llengua
d’impartició

Català

Coordinació

Durada

Ana M. Jauset Berrocal (Departament de Producció Vegetal
i Ciència Forestal de la UdL)
Jordi A. Jauset Berrocal (doctor en Comunicació, enginyer
i músic. Professor i investigador col·laborador en diferents
universitats)
20 hores lectives

Espai
Preu
Places

Universitat de Lleida. Campus de Cappont
79,06 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 90,00 € la resta
50

Equip docent

PROGRAMA
Dimarts 2

Jordi A. Jauset
09.00-11.00 h Presentació del curs. Introducció al so
11.30-13.30 h El sistema auditiu: percepció sonora
13.30-14.30 h Qüestions, comentaris, pràctica i/o avaluació
Dimecres 3

Jordi A. Jauset
09.00-11.00 h El cervell i les neurones
11.30-13.30 h Interacció vibracions acústiques-cervell
13.30-14.30 h Qüestions, comentaris, pràctica i/o avaluació
Dijous 4

Jordi A. Jauset
Música i educació: els beneficis de l’aprenentatge
musical. Investigacions
11.30-13.30 h Música i salut: com la música pot millorar la qualitat
de vida. Investigacions
13.30-14.30 h Qüestions, comentaris, pràctica i/o avaluació
09.00-11.00 h

Divendres 5

Jordi A. Jauset
09.00-11.00 h Música i consum. El neuromàrqueting. Aplicacions
11.30-13.30 h Pràctica grupal i/o avaluació
13.30-14.30 h Qüestions, comentaris, tancament del curs

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
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat

