
Patrocina:

A) DADES PERSONALS
DNI o passaport 
Nom
Primer cognom 
Segon cognom
Data de naixement
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:

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

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 29 de maig de 2009 A * 0,85  B 

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre 
l’1 i el 19 de juny de 2009 A * 0,90  C

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

  CODI TÍTOL



Codi: 08V2                   Àmbit: Dret, Economia, Política i Societat

Dates: Del 6 al 10 de juliol Localitat: Virtual

Coordinació: Anna Mata Romeu (Departament de Geografia i 
Sociologia de la UdL)

Equip docent: Dolors Mayoral Arqué (UdL), Medhkour Mostefa 
(Universitat d’Orà) i Juan David Sempere Souvannavong 
(Universitat d’Alacant)

Resum del curs: El curs s’emmarca en el Programa Algèria Uni-
versitats (PAU) de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) i la Con-
ferència Regional de les Universitats de l’Oest d’Algèria (CRUO). 
L’objectiu principal és proporcionar un marc conceptual per com-
prendre les dinàmiques socials i els mecanismes que actuen en els 
fenòmens migratoris. Es pretén, també, fomentar l’anàlisi de les 
polítiques socials i dels moviments de població, en sentit ampli, des 
del punt de vista de les causes i dels efectes en l’espai social; donar 
a conèixer la particular idiosincràsia d’Algèria, en el seu vessant 
polític, econòmic i social; i reflexionar sobre com aquesta influeix 
en els moviments migratoris actuals.

Nombre d’hores lectives: 30

Modalitat: Virtual. Curs que es realitzarà amb el suport de l’Aula 
Virtual de la XVU, una plataforma d’ensenyament a distància basa-
da en programari lliure (Moodle).

Metodologia: El curs es concep com un espai de reflexió i debat 
entorn d’uns continguts teòrics. La participació de l’alumnat pren 
molta importància i per això els professors facilitaran, a l’aula 
virtual, material escrit referent a la temàtica indicada en forma de 
textos propis, articles de premsa, fotografies, articles de llibres i 
material bibliogràfic en general. Amb aquest material s’aniran 
treballant tots els conceptes i temes plantejats en el programa. El 
professorat vetllarà per la participació equitativa dels alumnes en 
els espais de debat i reflexió que s’aniran organitzant.

Preu: 60 €

Límit de places: 30

Programa: En l’actualitat, els moviments migratoris constitueixen, 
sens dubte, un dels temes de major incidència social i política a 
escala internacional. Aquesta rellevància guarda relació, en bona 
mesura, amb les condicions en què es produeix la sortida del país 
d’origen i l’entrada en el país de destí del migrant; les diferents for-
mes d’assentament i acomodació en el país d’acollida i les actituds 
socials que es generen al seu voltant; les transformacions que els 
migrants operen tant en els seus països d’origen com en els de destí, 
en relació amb les composicions familiars, la transmissió de valors 
culturals, l’economia, la política, etc. 
Aquests conceptes s’abordaran aplicats a l’estudi d’una realitat con-
creta: Algèria. Es convidarà a aprofundir-hi des de la riquesa que 
suposa comptar amb aportacions de professorat de diferents disci-
plines. Es tractaran els següents aspectes:

1. Les migracions com a procés social. Definicions i tipologies.
2. Conseqüències demogràfiques, econòmiques, socioculturals i 

polítiques dels moviments migratoris en l’arc mediterrani.
3. Les societats receptores. Estratègies d’acomodació. 
4. Les societats d’origen. Codesenvolupament i transnacionalisme.
5. Els moviments migratoris en el segle XXI.

Informació de l’Aula Virtual
http://aulavirtual.vives.org

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

MIGRACIONS A LA MEDITERRÀNIA: ALGERIANS 
ENTRE DOS RIBES


