
A) DADES PERSONALS

DNI o passaport                               Nom

Primer cognom                                    

Segon cognom

Adreça

Població CP

Comarca/província Tel.

Adreça electrònica
(només si consulteu el correu regularment)

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.

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Si feu efectiu 
el pagament de la matrícula abans del 9 de juny, teniu dret a reducció en 
l’import de la mateixa.
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 addicional del 15%, si s’efectua 
l’ingrés abans del dia 9 de juny de 2006  A * 0,85                B

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ Patrocina:



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@culturals.udl.es - Web: http://estiu.udl.cat/

Codi: 17B2                                  Àmbit: Ensenyament i Didàctica

Dates: De l’11 al 13 de juliol Localitat: Lleida

Coordinació: Ingrid Martorell Boada (Departament de Pedagogia 
i Psicologia de la UdL)

Equip docent: Susana Gòdia Ortega (UdL) i Ingrid Martorell 
Boada (UdL)

Resum del curs: En la societat actual, les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació i Internet juguen un paper fonamental 
en el procés d’aprenentatge. L’objectiu del curs és presentar les 
WebQuests com a eines per a la docència en xarxa. En aquest curs 
descobrirem l’estructura bàsica d’una WebQuest, presentarem 
com s’hi incorporen diferents recursos educatius, desenvoluparem 
procediments i estratègies que s’hi poden treballar i aprendrem a 
dissenyar les nostres pròpies WebQuests. Tot i que aquest curs pot 
ser d’interès per a qualsevol persona que vulgui conèixer què és una 
WebQuest i com es poden aplicar recursos educatius diversos en 
xarxa, està principalment adreçat a estudiants d’Educació, estudiants 
d’Informàtica interessats en recursos educatius i professionals del 
món de l’educació.

Nombre d’hores lectives: 15

Espai: Universitat de Lleida. Campus de Cappont

Preu: 30 €

Límit de places: 20

Programa:
Dimarts 11 
 Ingrid Martorell 
09.30-11.30 h Què són les TIC? Què és una WebQuest?
12.00-14.00 h Recursos educatius en les WebQuests. Disseny 

d’una WebQuest
 Susana Gòdia 
16.00-18.00 h Continguts procedimentals i estratègies d’aprenen-
 tatge de les WebQuests 
 

Dimecres 12  
 Ingrid Martorell 
09.30-11.30 h Disseny d’una WebQuest: introducció i cerca 

d’informació
12.00-14.00 h Disseny d’una WebQuest: elaboració i organització
 Susana Gòdia 
16.00-18.00 h Disseny d’una WebQuest: producció i conclusions
 
Dijous 13 
 Ingrid Martorell i Susana Gòdia 
09.30-11.30 h Presentació de les WebQuests dissenyades pels 

alumnes
12.00-13.00 h Discussió final i conclusions del curs

LES WEBQUESTS: UN RECURS PER APRENDRE A 
TRAVÉS D’INTERNET

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

A/e: estiu@culturals.udl.es

ABONAMENT DELS DRETS DE MATRÍCULA
En cas de devolució de l’import de la matrícula vull que es faci efectiu al 
compte:

Codi de l’entitat 

Codi de l’agència 

Dígits de control 

Número de compte 

ALLOTJAMENT

Ingresseu l’import total al compte 0049-1886-71-2110641087 del banc 
Santander Central Hispano.

Feu constar el codi V06001 en l’imprès bancari.

Vull assistir a la vetllada al Campus de Cappont (sopar fred gratuït): 

 Dijous 13

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

  


