
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
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Dimarts 7 
 Benjamí Villoslada
16.00-17.00 h Menéame: xarxa social i experiment social
 Carles Mateu
17.00-20.00 h Xarxes socials destacables i específiques
 Taller: crear el nostre perfil i la nostra xarxa social
 
Dimecres 8 
 Marc Vidal
16.00-17.00 h Presència a la xarxa 
 Carles Mateu
17.00-20.00 h Microblogging i xarxes socials
 Taller: microblogging i xarxes socials
 
Dijous 9 
 Malcom Bain
16.00-17.00 h Propietat intel·lectual dels continguts
 Víctor Correal
17.00-18.00 h Radioblogs
 Carles Mateu
18.00-20.00 h Taller: recerca de continguts fotogràfics, vídeo, so i 

música i la seva publicació
 
Divendres 10 
 Oriol Ferran
16.00-17.00 h Mitjans de comunicació a la xarxa
 Carles Mateu
17.00-20.00 h Taller: crear un blog professional amb multiblogs i 

diaris electrònics

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

Codi: 15L2                    Àmbit: Eines i Aplicacions Informàtiques

Dates: Del 6 al 10 de juliol Localitat: Lleida

Coordinació: Carles Mateu Piñol (Departament d’Informàtica i 
Enginyeria Industrial de la UdL)

Equip docent: Malcolm Bain (LegiTICs), Víctor Correal Jové 
(Umbilical Productions), Nacho Escolar García (periodista), Oriol 
Ferran Riera (Creat.cat), Carles Mateu Piñol (UdL), Marc Vidal 
Martínez (cink.es) i Benjamí Villoslada Gil (consultor)

Resum del curs: El curs s’adreça a tots aquells professionals 
de la comunicació i la informació, així com a aquelles persones 
interessades a comunicar-se i publicar a Internet. L’objectiu principal 
és introduir l’alumne en les noves formes d’expressió i comunicació 
disponibles a la xarxa: blogs, xarxes socials, microblogging, 
missatgeria instantània, etc. Al final del curs, l’alumnat ha de ser 
capaç de crear un espai propi a la xarxa per publicar-hi notícies, 
promocionar-lo i relacionar-se amb la resta de l’espai Internet.
El curs serà eminentment pràctic, el format diari serà una xerrada 
per part d’un expert de reconegut prestigi, una introducció a algun 
dels potencials que ofereix la xarxa i, finalment, un taller per posar-
ho en marxa. La finalitat és que l’alumnat no només tingui nocions i 
coneixement de com funcionen aquests mecanismes, sinó que acabi 
el curs disposant del seu propi espai a la xarxa (blog, espai a xarxes 
socials, twitter, etc.).

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: Universitat de Lleida. Campus de Cappont

Preu: 40 €

Límit de places: 20

Programa:
Dilluns 6 
 Nacho Escolar
16.00-17.00 h Blogs: Nous mitjans de comunicació
 Carles Mateu
17.00-20.00 h Operativa de blogs: Com funcionen els blogs. 

Comentaris i moderació
 Taller: muntar un blog en un servei allotjat
 

INTERNET I NOUS MITJANS DE COMUNICACIÓ

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

ALLOTJAMENT

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

Feu constar el codi V09001 en l’imprès bancari.

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

 Dijous 9

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

La Universitat d’Estiu només actua d’intermediària, no es fa responsable de 
cap inconvenient que pugui sorgir

15L2.indd   1 20/4/09   16:35:41


