
A) DADES PERSONALS

DNI o passaport                               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.

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals, de forma específica, 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
   
Reducció del 15%, si s’efectua 
l’ingrés abans del dia 30 de maig de 2008  A * 0,85                B

Reducció del 10%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 2 i el 20 de juny de 2008 A * 0,90                C

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ Patrocina:



Dimarts 8 
 Ramona Lucas
09.30-11.30 h Projecte WHOQOL 
12.00-14.00 h Mòduls específics del WHOQOL-OLD (població: 

gent gran i discapacitats)
 
Dimecres 9 
 Jaume March
09.30-11.30 h Disseny de la base de dades 
12.00-14.00 h Entrada de dades
 
Dijous 10 
 Jaume March
09.30-11.30 h Càlcul de puntuacions del test
12.00-14.00 h Interpretació dels perfils resultants i comparacions
 
Divendres 11 
 Ramona Lucas
09.30-11.30 h Recapitulació i conclusions del curs
 Jaume March
12.00-14.00 h Prova d’avaluació

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.cat - Web: http://estiu.udl.cat/

Codi: 26B2                                           Àmbit: Salut i Alimentació

Dates: Del 7 a l’11 de juliol Localitat: Lleida

Coordinació: Jaume March Llanes (Departament de Cirurgia de 
la UdL)

Equip docent: Ramona Lucas Carrasco (Fundació Institut Català 
de l’Envelliment) i Jaume March Llanes (UdL)

Resum del curs: El curs s’adreça a capacitar els participants a 
mesurar l’impacte d’intervencions endegades per solucionar 
demandes assistencials tant des de l’entorn sanitari com social, 
aprofitant, per fer-ho, el fet que s’han desenvolupat una sèrie 
d’instruments de mesura que milloren molt el tipus d’informació 
utilitzada fins ara per a aquest fi. Es presentaran mesures de la 
qualitat de vida precises, sensibles i que s’adapten a poblacions 
concretes, com la gent gran, els discapacitats físics i intel·lectuals o 
la gent que pateix determinades malalties. Per tal que els assistents 
al curs adquireixin habilitats que els permetin dur a terme una 
recerca bàsica, incloent-hi l’avaluació inicial i final de l’estudi 
d’una intervenció, s’explicarà com registrar dades i corregir els 
qüestionaris. Tot això amb sessions pràctiques on s’avaluen els 
resultats mitjançant programes com Data Entry, Excel i SPSS.
El curs s’adreça als professionals de les ciències de la salut, 
assistència social i educació que puguin incidir sobre la qualitat de 
vida d’un col·lectiu i ho vulguin quantificar. Així mateix s’adreça a 
tots els estudiants d’aquests camps que considerin la seua utilització 
en un futur.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: Universitat de Lleida. Campus de Cappont

Preu: 40 €

Límit de places: 20

Programa:
Dilluns 7 
 Ramona Lucas
09.30-11.30 h Panorama general de l’avaluació de la qualitat de 

vida
12.00-14.00 h Principals qüestionaris  

COM MESURAR LA QUALITAT DE VIDA

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@culturals.udl.cat

ABONAMENT DELS DRETS DE MATRÍCULA
Indiqueu el compte on voleu que es faci efectiva, si s’escau, la devolució de 
l’import de la matrícula:

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.

Feu constar el codi V08001 en l’imprès bancari.

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

 Dijous 10

  


