
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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Dimecres 15  
 Daniel Gabarró i Teresa Quintillà 
09.30-11.30 h Els sabers atribuïts a les dones i els sabers acadè-

mics als centres educatius
11.45-14.00 h Taller 3: Com incloure en el currículum acadèmic 

els sabers atribuïts a les dones?
16.00-18.00 h Taller 4: Com implicar als nois en el camí cap a la 

igualtat?
18.00-20.00 h Construir noves masculinitats
 
Dijous 16 
 Daniel Gabarró i Teresa Quintillà 
09.30-11.30 h Formació afectivosexual i prevenció de la violència 

masclista
11.45-14.00 h Taller 5: La prevenció de la violència masclista a 

l’aula
16.00-18.00 h Taller 6: Detecció i formes de superació de la vio-

lència institucional
18.00-20.00 h La violència de gènere institucional del sistema 

educatiu. Recursos existents
 
Divendres 17 
 Daniel Gabarró i Teresa Quintillà
09.30-11.30 h Sexisme i androcentrisme en el llenguatge
11.45-14.00 h Taller 7: Ús no sexista del llenguatge a l’aula i als 

centre educatius
16.00-18.00 h Posada en comú i conclusions del curs

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: 19U3                                  Àmbit: Ensenyament i Didàctica

Dates: Del 14 al 17 de juliol Localitat: La Seu d’Urgell

Coordinació: Cristina Rodríguez Orgaz (Centre Dolors Piera 
d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL)

Equip docent: Daniel Gabarró Berbegal (CEIP Pompeu Fabra, 
Barcelona) i Teresa Quintillà Zanuy (IES-SEP Guindàvols)

Resum del curs: La consecució de la igualtat d’oportunitats és 
més que el fet que nens i nenes, nois i noies comparteixin l’aula 
i estudiïn les mateixes assignatures. Aquest curs té com a objectiu 
reflexionar sobre la necessitat de treballar en la identificació dels 
elements sexistes presents en les activitats quotidianes dels centres 
educatius i donar eines per dissenyar iniciatives integrant un mo-
del coeducatiu. Aquesta pràctica no suposa afegir més càrrega a la 
docència, sinó integrar un altre punt de vista a la feina quotidiana 
que, sens dubte, millorarà el clima a l’aula, els resultats acadèmics 
i el benestar professional. El curs té caràcter pràctic i pretén ser un 
element de suport al professorat. Pel que fa a la metodologia, es 
realitzaran grups de treball sobre la pràctica educativa i sessions 
pràctiques mitjançant tallers.

Nombre d’hores lectives: 30

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 60 €

Límit de places: 30

Programa:
Dimarts 14 
 Daniel Gabarró i Teresa Quintillà
09.30-11.30 h Deconstruir el gènere: educar i reeducar en la 

igualtat
11.45-14.00 h Taller 1: Rols i estereotips de gènere
16.00-18.00 h Què és la coeducació? Com integrar la coeducació 

a la pràctica quotidiana de qualsevol assignatura?
18.00-20.00 h Taller 2: Pràctica coeducativa
 

PRÀCTICA EDUCATIVA EN IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
DES D’INFANTIL FINS A SECUNDÀRIA

 Vull allotjar-me en el Centre Residencial i de Serveis de la Seu d’Urgell.

Marqueu els dies d’estada en el centre d’allotjament (compta des de l’hora de 
sopar fins a la de dinar de l’endemà): 

 Dilluns 13  Dimarts 14  Dimecres 15  
 Dijous 16  Divendres 17  Dissabte 18 
 Diumenge 19  Dilluns 20  Dimarts 21  
 Dimecres 22  Dijous 23  Divendres 24 

Nombre total de nits            
   
Import de l’allotjament                                      
   
Import total a ingressar 
(matrícula + 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 una de les vetllades de la Universitat d’Estiu al Parc del Segre 
(sopar fred gratuït): 

 Dimecres 15
 Dimarts 21

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

 

ALLOTJAMENT

D

26 € * D                                 E

A/B/C + E
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