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01E1 

PintUra MUraL: MOdeLs i 
PrOCessOs de CreaCiÓ

Del 29 de juny al 2 de juliol 
Erill la Vall

En el context del romànic de la Vall de Boí, es proposa una intro-
ducció teòrica i pràctica a la pintura mural. En aquesta edició del 
curs, l’objectiu consistirà a fer una presentació introductòria dels 
recursos dels quals disposaven els pintors i les diferents maneres 
d’utilitzar-los, especialment en època romànica. En aquesta apro-
ximació a la pintura mural, es desgranaran els diferents tipus de 
models i la diversitat de formes d’elaboració i de transmissió, tant 
dels models com dels tractats. El curs abordarà aquests temes des 
d’una perspectiva general però també analitzarà els casos concrets 
de les pintures murals de les esglésies romàniques de Sant Climent 
de Taüll, Santa Maria de Taüll i Sant Joan de Boí. Així mateix, els 
alumnes s’introduiran en la pràctica de la pintura al fresc. 
Aquest curs és de caràcter interdisciplinari, s’adreça als estudiants 
i professionals dels àmbits d’història de l’art, restauració d’obres 
d’art, turisme, comunicació audiovisual, arquitectura, belles arts, 
magisteri i, en general, a tota persona interessada en el tema. 

Coordinació Anna Monsó Porté (Centre del Romànic de la Vall de Boí)
Equip docent  Rosa Gasol Fargas (Universitat Autònoma de Barcelona), 

Milagros Guardia Pons (Universitat de Barcelona), Imma 
Lorés Otzet (UdL) i Josep Minguell Cardenyes (pintor 
muralista) 

Hores lectives 30
Espai Centre del Romànic de la Vall de Boí (Erill la Vall) 
Preu 60 €
Places  20

PROGRAMA                                                                                       
 
Dimarts 29 
 Imma Lorés
09.30-10.00 h  Presentació del curs 
10.00-11.30 h El treball artesanal en la pintura mural romànica
12.00-14.00 h Les imatges i l’ornamentació: models, transmissió i 

adaptació
 Milagros Guardia
16.00-17.30 h La pintura mural i la il·lustració de manuscrits: les 

pintures de Sant Joan de Boí
18.00-20.00 h Visita a l’església de Sant Joan de Boí
 

art i HUManitats
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Dimecres 30 
 Imma Lorés
09.30-11.30 h Transmissió de models en els cicles hagiogràfics: 

la pintura medieval sobre taula
12.00-14.00 h Els frontals de Taüll, de Boí i de Durro
 Milagros Guardia
16.00-17.30 h Les pintures murals de Santa Maria de Taüll
18.00-20.00 h Visita a l’església de Santa Maria de Taüll
 
Dijous 1 
 Rosa Gasol
09.30-11.30 h Els tractats tècnics medievals
 Josep Minguell
12.00-14.00 h Pintura al fresc: la idea al mur
 Rosa Gasol
16.00-17.30 h Pigments i materials a la pintura mural del s. XII; 

conjunt de St. Climent. Visita a l’església de St. Cli-
ment

 Josep Minguell
18.00-20.00 h Pràctica: introducció a la pintura mural
 
Divendres 2 
 Josep Minguell
09.30-14.00 h Pràctica: Introducció a la pintura mural
 Josep Minguell
16.00-19.30 h Pràctica: Introducció a la pintura mural
19.30-20.00 h Cloenda del curs i lliurament de certificats

Aquest és l’únic curs de la Universitat d’Estiu de la UdL que es 
realitza a la Vall de Boí. Les persones interessades a fer-lo es poden 
posar en contacte amb el Centre del Romànic per obtenir informació 
sobre transport i reserves d’allotjament especials per a l’alumnat 
del curs.

Centre del Romànic de la Vall de Boí
C/ del Batalló, 5
25528 Erill la Vall
Tel. 973 696 715

info@centreromanic.com
http://www.centreromanic.com

art i HUManitats
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02L2 

PensaMent, OnOMÀstiCa i 
tradiCiÓ CLÀssiCa en eL MÓn 
MedievaL

Del 6 al 7 de juliol
Lleida

Es tracta d’un curs interdisciplinari sobre el món medieval que pretén 
analitzar d’una forma propedèutica qüestions de pensament, llengua 
(sobretot onomàstica i toponímia) i tradició clàssica. En el curs s’abor-
daran qüestions i conceptes com els següents: el pensament polític 
a l’Edat mitjana, temes lingüístics (onomàstica a les terres de Lleida 
o a la baixa Ribagorça occidental i als comtats catalans) o la història 
del gènere iàmbic fins al món medieval (tradició clàssica) entre altres. 
El curs està adreçat als alumnes de les facultats de Lletres i de 
Ciències de l’Educació però també al públic en general, atès que, 
durant el curs, historiadors o filòlegs explicaran conceptes molt 
bàsics abans d’entrar en qüestions de la seua especialització.

Coordinació Josep Antoni Clua Serena (Departament de Filologia 
Clàssica, Hispànica i Francesa de la UdL) i Joan Salvadó 
Monturiol (Departament d’Història de la UdL)

Equip docent Joan J. Busqueta Riu (UdL), Josep Antoni Clua Serena 
(UdL), Carlos A. Rizos Jiménez (UdL), Joan Salvadó 
Monturiol (UdL), Moisés Selfa Sastre (UdL-UOC) i Xavier 
Terrado Pablo (UdL)

Hores lectives  20
Espai  Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu  40 €
Places  30

PROGRAMA                                                                                       

Dimarts 6 
 Joan J. Busqueta
09.00-11.30 h Societat i pensament polític a l’Alta Edat mitjana
 Josep Antoni Clua 
12.00-14.30 h El iambe a la lírica grega i a la literatura medieval
 Joan Salvadó
15.30-18.00 h La fixació dels topònims als comtats catalans: 

origen i transposició 
 Moisès Selfa
18.30-21.00 h Curs d´onomàstica a les terres de Lleida I
 
Dimecres 7 
 Joan J. Busqueta
09.00-11.30 h Societat i pensament polític a la Baixa Edat mitjana

art i HUManitats
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 Carlos A. Rizos
12.00-13.00 h L’arrelament dels noms clàssics a l’onomàstica de 

la Ribagorça
 Joan Salvadó
13.00-14.30 h Repertori onomàstic als comtats catalans: noms 

grecs, bíblics, llatins i germànics I
15.30-16.30 h Joan Salvadó
 Repertori onomàstic als comtats catalans: noms 

grecs, bíblics, llatins i germànics II
 Xavier Terrado
16.30-18.30 h L’onomàstica com a mirall de la mentalitat i la cultu-

ra medievals
 Moisès Selfa
19.00-20.00 h Curs d’onomàstica a les terres de Lleida II
 Carlos A. Rizos
20.00-21.00 h L’onomàstica en un municipium romà de la 

Ribagorça

art i HUManitats
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03T2 	

PeLs CaMins de L’aiGUa: 
Les HidrOeLÈCtriQUes aL 
PaLLars (1919-1939)

Del 6 al 9 de juliol de 2010
Tremp

Amb motiu del centenari de les primeres intervencions que van por-
tar a l’establiment de centrals hidroelèctriques al Pallars, es planteja 
una anàlisi del context social de l’època i un aprofundiment en els 
aspectes socials i tècnics relacionats amb aquest moment històric 
fonamental.
La construcció de l’embassament produeix tot un seguit de canvis i 
transformacions immediates que afecten a diferents aspectes de la 
vida de la comarca com són: la població, el comerç, les comunica- 
cions, la sanitat, les activitats culturals i d’esbarjo, i, fins i tot, la 
moral. Però a més a més i sobretot les activitats influeixen decisiva-
ment en transformacions a llarg termini que resulten determinats per 
entendre l’evolució de la societat pallaresa fins els nostres dies.
El curs s’adreça a estudiants d’història, professorat de secundària i 
persones interessades en el tema.

Coordinació  Jaume Barrull Pelegrí (UdL) i Francesc Prats Armengol (his-
toriador i editor)

Equip docent  Josep Armengol Segú (UdL), Martí Boneta Carrera (Subdi-
recció General de Llengües i Entorn del Departament d’Edu-
cació), Horacio Capel Sáez (geògraf), Francesc Farràs Grau 
(IES Tremp), Joan Nogué Font (Observatori del Paisatge de 
Catalunya), Josep M. Solé Sabaté (historiador) i Xavier Tar-
raubella Mirabet (Ajuntament de Barcelona)

Hores lectives 30
Espai Centre Cívic Tarraquet de Tremp
Preu 60 €
Places 40

PROGRAMA                                                                                       

Dimarts 6  
18.00-18.30 h Presentació del projecte Pels Camins de l’Aigua: les 

Hidroelèctriques al Pallars
 Horacio Capel
18:30-20.30 h Conferència inaugural: L’electrificació a Catalunya
 
Dimecres 7 
 Francesc Farràs
09.30-11.30 h Economia i societat al Pallars. Crisi i emigració

art i HUManitats
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 Josep Armengol
12.00-14.00 h Economia i societat al Pallars. Crisi econòmica i 

canvis electorals
 Francesc Prats
16.00-21.00 h Visita pràctica a indrets de la conca de Tremp rela-

cionats amb la crisi i l’emigració
 
Dijous 8 
 Xavier Tarraubella
09.30-11.30 h La implantació de les hidroelèctriques al Pirineu de 

Lleida: evolució i periodificació
 Joan Nogué 
12.00-13.00 h L’explotació hidroelèctrica i la transformació del 

paisatge
 Xavier Tarraubella
13.00-14.00 h L’explotació hidroelèctrica de la conca de Tremp: el 

cas de Sant Antoni
 Francesc Prats
16.00-21.00 h Visita pràctica a les instal·lacions hidroelèctriques 

de la conca de Tremp
 
Divendres 9  
 Martí Boneta
09.30-11.30 h L’explotació hidroelèctrica de la Vall Fosca: el cas 

de Capdella
 Xavier Tarraubella
12.00-13.00 h Repercussions socioeconòmiques de la instal·lació 

de les hidroelèctriques al Pallars
 Josep M. Solé
13.00-14.00 h Moviment obrer i sindical en les empreses hidroe-

lèctriques
 Francesc Prats
16.00-21.00 h Visita pràctica a la central i al Museu Hidroelèctric 

de Capdella

art i HUManitats
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04U3 

retrat d’Una CiUtat

Del 13 al 16 juliol 
La Seu d’Urgell

De tot el que succeeix en una ciutat i de tot el que la ciutat conté, el 
fotògraf en fa abstracció, ho personalitza i, com a resultat de la seua 
feina, configura una aproximació individualitzada, o global, sobre un 
determinat nucli urbà. Retratar una ciutat pot ser una de les formes 
més completes d’aplicar les característiques creatives de la fotogra-
fia a un objectiu temàtic concret.
En aquest curs aprofundirem durant quatre dies en l’anàlisi, la pre-
paració, la planificació, la documentació, el desenvolupament i la 
presentació d’un projecte d’aquestes característiques i debatrem 
sobre els seus aspectes parcials o globals, que també seran objecte 
d’un apropament pràctic. En resum, ens endinsarem en una sèrie de 
coneixements teòrics i pràctics que ens ajudaran a comprendre i a 
realitzar els nostres projectes fotogràfics d’una manera més eficient, 
sense que la complexitat, el contingut, la durada, la tècnica, el for-
mat, etc., signifiquin per a nosaltres cap impediment.  
Per matricular-se al curs cal tenir coneixements pràctics de fotogra-
fia, i és imprescindible portar equipament fotogràfic. En realitzar la 
inscripció, les persones interessades han de presentar un breu cur-
rículum fotogràfic amb mostres dels treballs realitzats. La selecció 
es farà per rigorós ordre d’inscripció i de currículum.

Coordinació Xavier Goñi Gracenea (Servei de Reproducció d’Imatge de 
la UdL)

Equip docent  Josep Bou Farreras (fotògraf)

Hores lectives 30
Espai IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell 
Preu 60 €
Places  14

PROGRAMA                                                                                       
 
Dimarts 13 
 Josep Bou
09.30-11.30 h Presentació i revisió dels dossiers aportats pels 

alumnes
12.00-14.00 h Presentació del taller Retrat d’una Ciutat
16.00-19.30 h Anàlisi del taller Retrat d’una Ciutat
 
Dimecres 14 
 Josep Bou
09.30-11.30 h Plantejament i planificació del projecte
12.00-14.00 h Producció del projecte
16.00-19.30 h Comunicació del projecte

art i HUManitats
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Dijous 15 
 Josep Bou
09.30-11.30 h Desenvolupament de projectes
12.00-14.00 h Sessions fotogràfiques tutelades
16.00-19.30 h Sessions fotogràfiques tutelades
 
Divendres 16 
 Josep Bou
09.30-11.30 h Comissariat i producció d’imatges
12.00-14.00 h Visualització d’imatges
16.00-19.30 h Visualització d’imatges

art i HUManitats
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05U3 

verdi-WaGner: dOs PerFiLs

Del 13 al 16 juliol 
La Seu d’Urgell

Giuseppe Verdi i Richard Wagner van ser dos dels compositors ope-
rístics més grans del segle XIX. Les seues trajectòries vitals i artís-
tiques, tot i coincidents en el temps, suposen dos plantejaments 
radicalment diferents. Culminació de la lírica italiana, l’un, i del sentir 
romàntic d’arrel germànica, l’altre, els seus respectius posiciona-
ments estètics, polítics i, fins i tot, d’estil de vida, han estat sovint 
contraposats. El curs es planteja remarcar el significat de les seues 
obres, tot destacant-ne les particularitats musicals i dramàtiques. 
L’objectiu del curs és facilitar l’accés al coneixement de la dimen-
sió artística dels dos compositors, així com ajudar a comprendre’n 
l’obra tot presentant el context cultural i social del qual sorgeix, l’ar-
quitectura interna i la significació estètica i històrica. Es vol poten-
ciar una aproximació vivencial al fet musical i contribuir a desvetllar 
les capacitats per a una escolta sensible i fonamentada en conei-
xements.
Curs especialment adreçat a persones majors de 50 anys, que tin-
dran ordre de prioritat en la matrícula. Resta obert al públic en gene-
ral, sempre que quedin places lliures.

Coordinació Màrius Bernadó Tarragona (Departament d’Història de l’Art i 
Història Social de la UdL) i Rosa M. Pérez Calvo (Aules Gent 
Gran de la UdL)

Equip docent  Màrius Bernadó Tarragona (UdL), Oriol Sans Arrufat (Univer-
sitat de Michigan) i Joan Vives Bellalta (Catalunya Música)

Hores lectives 20
Espai IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu 40 €
Places  30

PROGRAMA                                                                                       
 
Dimarts 13 
 Joan Vives
09.30-11.30 h Giuseppe Verdi, el compositor del Risorgimento
12.00-14.00 h Giuseppe Verdi i la culminació de l’òpera romàntica 

italiana
 
Dimecres 14 
 Oriol Sans
09.30-11.30 h Les veus en Verdi
 Màrius Bernadó
12.00-14.00 h Personatges verdians: del drama a la música
 

art i HUManitats
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Dijous 15 
 Màrius Bernadó
09.30-11.30 h Richard Wagner: l’home i l’obra
 Oriol Sans
12.00-14.00 h El llenguatge musical wagnerià
 Màrius Bernadó
16.00-20.00 h Projecció operística en vídeo
 
Divendres 16 
 Oriol Sans
09.30-11.30 h Richard Wagner i el drama musical
 Màrius Bernadó
12.00-14.00 h Significació i influència de l’obra de Wagner

art i HUManitats
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dret, eCOnOMia, 
POLÍtiCa i 
sOCietat

La Seu d’Urgell
Lleida
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06L2 

eXCeL Per a La GestiÓ FinanCera 
de L’eMPresa

Del 5 al 9 de juliol
Lleida

El curs s’adreça a tot tipus d’estudiant que desitgi conèixer el funci-
onament del full de càlcul Excel i aprofundir-hi, al mateix temps que 
aprèn com es desenvolupa l’activitat i el funcionament d’una empre-
sa des del punt de vista de la gestió econòmica i financera. El curs 
permetrà a l’alumne tenir un bon coneixement de les principals uti-
litats del full de càlcul Excel i ser capaç, amb la utilització d’aquesta 
eina, d’elaborar el pla econòmic i financer d’una empresa. També li 
permetrà utilitzar les principals funcions econòmiques, financeres, 
estadístiques i lògiques del full de càlcul, al mateix temps que analit-
za la viabilitat d’un projecte empresarial utilitzant les principals ràtios 
i instruments. Finalment, es facilitaran els coneixements necessaris 
per presentar els resultats empresarials, amb la generació de grà-
fics, i l’exportació d’aquests resultats a altres programes com ara el 
Word i el PowerPoint.

Coordinació José Manuel Alonso Martínez (Departament d’Administració 
d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals de 
la UdL)

Equip docent José Manuel Alonso Martínez (UdL) i Ramon Saladrigues 
Solé (UdL)

Hores lectives 20
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 40 €
Places 20

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 5 
 José Manuel Alonso 
16.00-18.00 h Introducció al full de càlcul: arxius, llibres, fulls, files, 

columnes, cel·les, rangs
18.00-20.00 h Creació del llibre i dels quadres del pla econòmic i 

financer
 
Dimarts 6 
 José Manuel Alonso
16.00-18.00 h Introducció de dades: utilització de fórmules i fun-

cions
18.00-20.00 h Pla d’inversions i finançament, previsió de vendes i 

de compres
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Dimecres 7 
 Ramon Saladrigues
16.00-18.00 h Compte de resultats
18.00-20.00 h Pressupost de tresoreria
 
Dijous 8 
 Ramon Saladrigues
16.00-18.00 h Balanç de situació
18.00-20.00 h Viabilitat del projecte: ràtios i funcions financeres
 
Divendres 9 
 José Manuel Alonso
16.00-18.00 h Format del full de càlcul i introducció als gràfics en 

l’Excel
18.00-20.00 h Presentació de documents i exportació al Word i al 

PowerPoint
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07L2 

GUia Per La 
internaCiOnaLitZaCiÓ: 
aPrendre MitJanÇant internet

Del 5 al 9 de juliol
Lleida

L’objectiu general del curs és donar una visió integral sobre el procés 
d’internacionalització mitjançant el cas concret d’una empresa real, 
que va des de la decisió d’exportar fins a la d’invertir a l’exterior. El 
curs permetrà a l’alumne ser capaç, amb els recursos d’Internet, 
de saber on trobar la informació i com aplicar-la quan una empresa 
decideix ampliar el seu àmbit d’actuació a mercats exteriors, ja que 
es tracta d’un curs eminentment pràctic.
El curs s’adreça a estudiantat de qualsevol titulació universitària i 
a professionals que tinguin interès per completar la seua formació 
en el vessant pràctic de la internacionalització de les empreses i, 
concretament, en el procés que cal seguir.

Coordinació Pilar Cos Sánchez (Departament d’Administració d’Empre-
ses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals de la UdL)

Equip docent Pilar Cos Sánchez (UdL) i Blanca Escardíbul Ferrà (UdL)

Hores lectives 20
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 40 €
Places 24

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 5 
 Blanca Escardíbul
09.30-11.30 h Preparar l’empresa per a la internacionalització
12.00-14.00 h Anàlisi DAFO: eines i aplicació
 
Dimarts 6 
 Pilar Cos
09.30-11.30 h Preselecció de mercats exteriors: recollida d’infor-

mació i metodologia
12.00-14.00 h Interpretació de les dades obtingudes
 
Dimecres 7 
 Pilar Cos
09.30-11.30 h Estudi més profund dels mercats seleccionats: apli-

cació 
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 Pilar Cos
12.00-14.00 h Organismes de promoció a les exportacions: ICEX, 

COPCA, etc.
 Programes d’ajuda adreçats a les empreses per a la 

internacionalització: recerca i simulació 

Dijous 8 
 Pilar Cos
09.30-11.30 h Pla operatiu d’internacionalització: disseny i aplica-

ció 
12.00-14.00 h Cercar i desenvolupar contactes comercials
 
Divendres 9 
 Pilar Cos
09.30-11.30 h Passos que cal realitzar en una compravenda inter-

nacional
12.00-14.00 h Selecció dels mitjans de pagament més idonis

dret, eCOnOMia, POLÍtiCa i sOCietat
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08L2 

COM aCtUar davant La 
POBresa enerGÈtiCa

Del 5 al 9 de juliol
Lleida

El continu augment dels preus de l’energia, la baixa qualitat de l’edi-
ficació i els baixos nivells de renda incrementen el nombre de famí-
lies vulnerables que troben dificultats per pagar les factures de gas 
i electricitat. Els tècnics dels serveis socials, tècnics de consum i 
agents informadors d’oficines d’atenció ciutadana són agents clau 
a l’hora d’assessorar les famílies per posar en pràctica simples me-
sures d’estalvi energètic que milloren el confort i redueixen l’import 
d’aquestes factures.
El curs proporciona eines i recursos per entendre els conceptes bà-
sics d’energia i poder formar un equip de tècnics socials, tècnics 
de consum i tècnics d’oficines d’atenció ciutadana especialitzats 
en energia.
 

Coordinació Manel Ibáñez Plana (Departament de Medi Ambient i Cièn-
cies del Sòl de la UdL)

Equip docent Marta García París (Ecoserveis), Manel Ibáñez Plana (UdL) i 
Josep Puig Boix (Universitat Autònoma de Barcelona)

Hores lectives 20
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 40 €

Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 5 
 Josep Puig i Marta García
16.00-16.30 h Presentació del curs
16.30-18.00h Context energètic mundial i situació a casa nostra
18.00-19.00 h Conceptes bàsics de l’energia  
19.00-20.00 h Relació de l’energia amb l’àmbit social
 
Dimarts 6 
 Josep Puig
16.00-18.00 h Energia a la llar
 Energia a casa: ús de l’energia en l’edificació
 Entendre les factures d’energia
18.00-20.00 h Estalvi energètic
 a) Regulacions tèrmiques; b) Electrodomèstics; 
 c) Calefacció; d) Il·luminació, cuina i altres;  
 e) Refrigeració
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Dimecres 7 
 Manel Ibáñez
16.00-20.00 h Visita. Cas pràctic d’eficiència i energies renovables 

en un habitatge
Dijous 8 
 Marta García
16.00-18.00 h Pobresa energètica. Guia pràctica de pobresa ener-

gètica
18.00-20.00 h Ajuts econòmics i altres recursos
 Treballar conjuntament tècnics de consum, tècnics 

d’energia, tècnics socials i tècnics de salut
 
Divendres 9 
 Marta García
16.00-17.00 h Liberalització energètica i efecte sobre els consumi-

dors
 Procediment d’actuació en cas de detecció de ca-

sos de pobresa energètica
17.00-18.00 h Assessorar a les famílies en energia
18.00-19.30 h Taula rodona: Creació d’una comissió d’Energia en 

l’àmbit social
19.30-20.00 h Avaluació, valoració i cloenda

dret, eCOnOMia, POLÍtiCa i sOCietat



 29 I UE10dret, eCOnOMia, POLÍtiCa i sOCietatdret, eCOnOMia, POLÍtiCa i sOCietat

09L2 

tUrisMe a LLeida. Un ventaLL de 
POssiBiLitats

Del 5 al 9 de juliol
Lleida

Lleida disposa d’un patrimoni amb una gran varietat de recursos 
naturals i culturals per desenvolupar una activitat turística ben he-
terogènia. 
L’objectiu general del curs és donar a conèixer les diferents possi-
bilitats que es poden realitzar en una destinació d’interior, com és el 
cas de les comarques lleidatanes, en relació amb el turisme cultural, 
de negocis, de natura, actiu, enogastronòmic o altres.
Com que es tracta d’un tema multidisciplinari, el curs s’adreça a 
un ampli ventall d’ensenyaments i professions, com ara: geografia, 
història, història de l’art, ciències empresarials, economia, adminis-
tració i direcció d’empreses, agronomia, forestals i altres branques 
afins, així com també a professionals del sector turístic i, en general, 
a persones interessades en activitats relacionades amb el turisme.

Coordinació Antonio Colom Gorgues (Departament d’Administració 
d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals de 
la UdL)

Equip docent Luis M. Albisu Aguado (Centre d’Investigació de Tecnolo-
gia Agroalimentària del Govern d’Aragó), Juli Alegre Alcàzar 
(Diputació de Lleida), Joan Baigol Guilanyà (Ajuntament de 
Lleida), Josep M. Balcells Sesplugues (Escola Università-
ria de Turisme “Terres de Lleida”), Antonio Colom Gorgues 
(UdL), Natàlia Marsellés Culleré (Diputació de Lleida), Eva 
Martín Fuentes (UdL), Delfí Sanuy Castells (UdL) i Àngel Vi-
dal Boldú (Diputació de Lleida)

Hores lectives 30
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 60 €

Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 5 
 Antonio Colom
09.30-11.30 h Presentació del curs. Introducció al territori i a les 

diferents modalitats turístiques
 Josep M. Balcells
12.00-14.00 h Patrimoni i turisme cultural i religiós. Rutes, camins 

o itineraris
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 Eva Martín
16.00-18.00 h Turisme de negocis: elements i importància per a 

les ciutats. Contribució de la UdL en el turisme de 
negocis a Lleida

18.30-20.00 h Visita a La Llotja de Lleida

Dimarts 6 
 Juli Alegre i Natàlia Marsellés
09.30-11.30 h  Turisme rural actiu
 Delfí Sanuy
12.00-14.00 h Recursos naturals, turisme de natura i bioturisme
 
Dimecres 7 
 Juli Alegre i Natàlia Marsellés
09.30-11.00 h  Màrqueting turístic. Promoció del turisme
11.00-12.00 h  Visionar material multimèdia promocional
 Josep M. Balcells
12.30-14.00 h Turisme cultural: visita al Museu de Lleida
 
Dijous 8 
 Luis M. Albisu
09.30-14.00 h  Turisme enològic i gastronòmic. Els aliments de 

qualitat i el turisme
 Antonio Colom
16.00-19.00 h  Visita a Raimat 
 
Divendres 9 
 Joan Baigol, Àngel Vidal, Josep Maria Balcells i 

Antonio Colom (moderador)
09.30-11.30 h Taula rodona: Gestió pública del turisme a Lleida
 Antonio Colom
12.00-17.00 h Visita al Parc de l’Oli —a la Masia Salat, de les Bor-

ges Blanques—, dinar i cloenda del curs
 



 31 I UE10dret, eCOnOMia, POLÍtiCa i sOCietatdret, eCOnOMia, POLÍtiCa i sOCietatdret, eCOnOMia, POLÍtiCa i sOCietat

10U3 

JUstÍCia sOCiaL, COOPeraCiÓ 
i drets HUMans, La LLUita 
COntra La POBresa

Del 13 al 16 de juliol
La Seu d’Urgell

Avui en dia tenim la certesa que apropar a les persones que treba-
llen en els diferents àmbits de la cooperació al desenvolupament els 
aspectes fonamentals dels vincles entre la justícia social i els drets 
humans pot ser garantia d’establir noves estratègies i formes de 
treball per millorar les pràctiques de la cooperació.
Pensem que el discurs de la solidaritat, el respecte i la justícia social 
són elements clau per fomentar la construcció de la pau i la demo-
cràcia, així com la denúncia de les violacions dels drets humans.
És per això que en aquest curs mirarem d’enllaçar conceptes que 
poden ser d’utilitat per aconseguir aquests objectius.
El curs està adreçat a estudiants, mestres i professors, personal 
tècnic i polític de les administracions i serveis, membres d’ONGD 
i Moviments Solidaris així com a totes les persones interessades a 
ampliar els seus coneixements en matèria de cooperació al desen-
volupament i els drets humans.

Coordinació Núria Camps Mirabet (Oficina de Cooperació i Solidaritat de 
la UdL)

Equip docent David Bondia Garcia (Universitat de Barcelona, Institut de 
Drets Humans de Catalunya), Christian Courtis (Oficina de 
l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Hu-
mans), Felipe Gómez Isa (Universitat de Deusto i Institut 
de Drets Humans Pedro Arrupe), Asier Martínez de Bringas 
(Universitat de Girona i Universitat de Deusto) i Arcadi Olive-
res Boadella (Justícia i Pau-Catalunya i Universitat Autòno-
ma de Barcelona)

Hores lectives 20
Espai IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu 40 €

Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dimarts 13 
 Arcadi Oliveres
09.30-14.00 h L’ètica dels drets humans en l’economia mundial
 
Dimecres 14  
 David Bondia
09.30-14.00 h Els drets humans en el panorama actual, un repte 

per a la cooperació al desenvolupament 
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 Christian Courtis
16.00-20.00 h Pobresa i drets humans
 
Dijous 15 
 Felipe Gómez
09.30-14.00 h Plantejament de l’enfocament basat en drets hu-

mans com a motor de la justícia social
 
Divendres 16 
 Asier Martínez
09.30-14.00 h Drets individuals i col·lectius dels pobles indígenes
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11U3 

COM interPretar La 
inFOrMaCiÓ COMPtaBLe

Del 13 al 15 de juliol
La Seu d’Urgell

Com a continuació dels cursos d’estiu realitzats en anys anteriors 
i en una progressió lògica, oferim als assistents del curs sessions 
pràctiques sobre la manera com interpretar la informació de les 
empreses. El nou Pla General de Comptabilitat ha suposat un gran 
repte per a la professió comptable, que des de l’exercici 2008 es 
va haver d’adaptar a criteris i principis nous. Conclòs el procés de 
reforma, ara és imprescindible que els professionals de la compta-
bilitat i els estudiants iniciats en la matèria coneguin les implicacions 
dels nous comptes a l’hora de presentar-los i interpretar-los. Entre 
altres comeses hi ha la de conèixer la capacitat d’anàlisi de l’empre-
sa a través de l’estat de fluxos i efectiu i de l’estat de canvis en el 
patrimoni net, sense oblidar l’anàlisi dels comptes més tradicionals, 
com el balanç, el compte de pèrdues i guanys, i la memòria. Sobre 
casos reals, s’analitzarà la solvència i la rendibilitat dels negocis, a 
més de la capacitat de generar fluxos d’efectiu i les variacions patri-
monials i els efectes fiscals. 
El curs és útil per a estudiants d’empresarials i ADE, també per a 
professionals de l’assessoria comptable i fiscal que vulguin avançar 
i millorar els coneixements sobre la nova informació comptable i la 
seua anàlisi, i per a professorat de cicles formatius de l’àmbit de 
l’empresa.

Coordinació José Luis Gallizo Larraz (Departament d’Administració 
d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals de 
la UdL)

Equip docent José Antonio Calvo Sánchez (Universitat del País Basc), 
José Luis Gallizo Larraz (UdL) i Ramon Saladrigues Solé 
(UdL)

Hores lectives 20
Espai IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu 40 €

Places 20

PROGRAMA                                                                                       

Dimarts 13 
 José Luis Gallizo
09.30-11.50 h La nova informació comptable del PGC. Principis i 

nous criteris de valoració. Comptes anuals
12.00-14.00 h Ingressos i despeses imputades directament al pa-

trimoni
 Grups 8 i 9 del quadre de comptes
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 Ramon Saladrigues
16.00-18.20 h Implicacions fiscals de la comptabilitat
 L’impost sobre beneficis com a despesa
 Informació fiscal obligatòria en la memòria
 
Dimecres 14 
 José Luis Gallizo
09.30-11.50 h Estat de canvis al patrimoni net (ECPN). Pautes per 

interpretar un ECPN. Casos pràctics i anàlisis
12.00-14.00 h Estat de fluxos d’efectiu. Presentació i interpretació. 

Casos pràctics i anàlisis
 Ramon Saladrigues
16.00-18.20 h El balanç del nou Pla General Comptable. Nova 

estructura. Elaboració i presentació amb els nous 
criteris

 Equilibris i desequilibris patrimonials
 Compte de pèrdues i guanys. Anàlisi dels resultats
 
Dijous 15 
 José Antonio Calvo
09.30-11.50 h La memòria i l’informe de gestió
 Altres informes de caràcter comptable i la seua in-

terpretació
12.00-14.00 h Informació mediambiental i responsabilitat de l’em-

presa
 Ramon Saladrigues
16.00-18.20 h Un cas pràctic complet d’anàlisis d’empreses 
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12U4 

Per QUÈ i COM inCOrPOrar 
eLs HOMes en La iGUaLtat de 
GÈnere?

Del 19 al 22 de juliol
La Seu d’Urgell

L’experiència ens demostra que el camí per assolir la igualtat plena 
entre els homes i les dones queda sovint limitat per la manca d’im-
plicació dels homes en aquesta tasca, per les dificultats que sor-
geixen en el canvi d’actituds de fons respecte als comportaments 
masculins i respecte a la participació dels homes en la creació d’una 
nova cultura de ciutadania i igualtat. 
El curs de formació s’adreça especialment a professionals que es-
tiguin treballant en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes, a docents de centres educatius, a personal tècnic i càrrecs 
electes d’administracions i entitats de totes les àrees, alumnes uni-
versitaris, a pares i mares que puguin tenir interès en la igualtat real i 
efectiva entre homes i dones, i a la ciutadania en general.

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

Equip docent Francisco Abril Morales, Juanjo Compairé García, Bernat 
Escudero Pachón, Aharón Fernández Cuadrado i Daniel 
Gabarró Berbegal (Homes Igualitaris —AHIGE— Catalunya)

Hores lectives 20
Espai IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu 40 €

Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 19 
 Daniel Gabarró 
09.30-11.30 h Com i per què involucrar els homes i els nois en la 

igualtat de gènere
 Juanjo Compairé i Francisco Abril
12.00-14.00 h Grups i xarxes d’homes igualitaris
 Aharón Fernández i Bernat Escudero
16.00-18.00 h Intervenció amb joves: construir xarxes d’igualtat
 
Dimarts 20 
 Francisco Abril, Bernat Escudero i Daniel 
 Gabarró
09.30-11.30 h Els homes i el seu temps. Domesticitat, paternitat i 

noves relacions des d’una perspectiva de gènere 
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 Francisco Abril, Juanjo Compairé i Aharón 
 Fernández
12.00-14.00 h Polítiques d’igualtat de gènere i àmbits d’interven-

ció adreçades a homes 
 
Dimecres 21 
 Daniel Gabarró i Juanjo Compairé
09.30-11.30 h Formació afectivosexual. Prevenció de la violència 

masclista
 Aharón Fernández i Bernat Escudero
12.00-14.00 h Violències masculines i estratègies d’intervenció
 
Dijous 22 
 Juanjo Compairé, Bernat Escudero, Aharón 
 Fernández i Daniel Gabarró
09.30-14.00 h Tallers temàtics paral·lels:
 a) Coeducació
 b) Intervenció amb joves des de la perspectiva de  

 gènere
 c) Sensibilització en gènere i transversalitat   

 (mainstreaming) per a l’Administració
 d) Disseny d’accions per implicar els homes
 Juanjo Compairé, Bernat Escudero, Aharón 
 Fernández i Daniel Gabarró
16.00-18.00 h Conclusions 
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eines i 
aPLiCaCiOns 

inFOrMÀtiQUes

Lleida
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13L2 

rUMB nOrd. GUia d’OrientaCiÓ 
i de LeCtUra de MaPes Per a 
UsUaris de GPs
Del 6 al 8 de juliol
Lleida

L’objectiu principal és introduir l’alumnat de manera amena en l’ori-
entació sobre el territori mitjançant els receptors GPS i les eines 
cartogràfiques disponibles a Internet. El curs és una presentació 
de les noves tecnologies d’informació geogràfica obert a qualsevol 
usuari que vulgui fer ús de les àmplies possibilitats que ofereix In-
ternet. Va adreçat a aquelles persones que, per qüestions laborals o 
d’oci, volen utilitzar els recursos gratuïts disponibles a Internet per 
preparar itineraris de sortides i viatges. A tall d’exemple, es poden 
planificar sortides a la muntanya o rutes amb bicicleta per indrets 
desconeguts per als usuaris. Un cop finalitzat el curs teòric i pràctic, 
l’alumnat estarà en condicions d’elaborar rutes, dissenyar itineraris, 
descarregar informació topogràfica, guardar els punts capturats a 
través dels receptors de GPS i visualitzar-los sobre la base carto-
gràfica. 

Coordinació Josep Ramon Mòdol Ratés (Servei Cientificotècnic de Car-
tografia i SIG de la UdL)

Equip docent Albert Barrufet Rosinach (Ajuntament de Lleida), Jesús 
Burgueño Rivero (UdL), Josep Ramon Mòdol Ratés (UdL) i 
Rubén Tàpies Solé (Generalitat de Catalunya)

Hores lectives 20
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 40 €
Places 25

PROGRAMA                                                                                       

Dimarts 6  
 Josep Ramon Mòdol
09.30-10.00 h Presentació del curs
 Jesús Burgueño
10.00-11.30 h Lectura de mapes. Orientació. De la brúixola al GPS
12.00-14.00 h Localització en l’espai. Coordenades geogràfiques. 

Projecció i quadrícula UTM
 Albert Barrufet
16.00-19.00 h Introducció al programari Compegps
 Albert Barrufet
19.00-20.00 h Visualització de la ruta a partir del Google Earth

eines i aPLiCaCiOns inFOrMÀtiQUes
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Dimecres 7 
 Albert Barrufet i Rubén Tàpies
09.30-20.00 h Sortida a l’exterior amb el navegador GPS per di-

ferents llocs d’interès cultural i paisatgístic. El riu 
Montsant d’Ulldemolins a Margalef. Congost de 
Fraguerau

 
Dijous 8 
 Rubén Tàpies
09.30-11.30 h Recollida de la informació capturada a l’exterior per 

tal d’emmagatzemar-la i explotar-la en els ordina-
dors personals. Edició de rutes, creació de perfils i 
indicadors

 Albert Barrufet
12.00-13.00 h Publicació dels resultats finals dins l’entorn del 
 Google Earth
 Josep Ramon Mòdol
13.00-14.00 h Recursos cartogràfics gratuïts per Internet 

eines i aPLiCaCiOns inFOrMÀtiQUes
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COM Fer Una PresentaCiÓ 
d’ÈXit. aPLiCaCiOns i tÈCniQUes
(6a ediCiÓ)
Del 5 al 8 de juliol
Lleida

El curs dóna a conèixer totes les possibilitats tècniques que per-
metran emprar al màxim les possibilitats creatives de les aplica- 
cions informàtiques per poder realitzar qualsevol tipus de presenta-
ció multimèdia. Els coneixements del curs no es queden en la part 
tècnica sinó que van més enllà. S’explica com han de ser aquestes 
presentacions perquè el nostre discurs sigui fluid i agradable per 
a l’audiència. Es pretén que al finalitzar el curs els alumnes siguin 
capaços d’emprar aplicacions informàtiques de forma correcta per 
poder esquematitzar, presentar i fer entendre les idees desitjades 
al seu públic. Això inclou nocions de distribució espacial, ús dels 
colors, tècniques oratòries, expressió corporal, ús d’altres eines in-
formàtiques per millorar cada presentació, tècniques de captura de 
l’atenció, etc.
Aquest curs s’adreça a qualsevol persona (professional, docent o 
estudiant) que ha de fer presentacions multimèdia (classes, exposi-
cions d’articles científics, conferències, treballs de final de carrera, 
tesis, etc.) per explicar, comunicar o exposar idees, projectes... en la 
seua activitat professional o com a part d’una formació reglada. 

Coordinació Ferran Perdrix Sapiña (Departament d’Informàtica i Engi-
nyeria Industrial de la UdL)

Equip docent Toni Granollers Saltiveri (UdL) i Ferran Perdrix Sapiña (UdL)

Hores lectives 30
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 60 €
Places 20

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 5 
 Toni Granollers i Ferran Perdrix
09.30-11.30 h Presentació i introducció del curs. Què és una pre-

sentació d’èxit?
 Mesures d’èxit i com s’observen. Planificació d’una 

presentació. Etapes i metodologia
12.00-14.00 h Introducció teòrica de les eines més populars: Mi-

crosoft PowerPoint i OpenOffice Impress. Coneixe-
ment de la interfície. Creació de les primeres pre-
sentacions

eines i aPLiCaCiOns inFOrMÀtiQUes
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 Toni Granollers i Ferran Perdrix
16.00-20.00 h Utilització dels objectes de la presentació. Ajudes: 

els regles, les quadrícules i les guies. Ús dels colors, 
el text i l’espai

 Pràctica: planificació d’una presentació. Realització 
de casos pràctics d’ús bàsic de les eines

 
Dimarts 6 
 Toni Granollers i Ferran Perdrix
09.30-14.00 h Pràctica: primera versió de la presentació 

planificada
 Toni Granollers i Ferran Perdrix
16.00-20.00 h Creació de patrons de diapositives. Aplicació 

d’efectes especials
 Ús de continguts multimèdia en les presentacions
 
Dimecres 7 
 Toni Granollers i Ferran Perdrix
09.30-11.30 h Pràctica: millora d’una presentació amb contingut 

multimèdia
 Toni Granollers i Ferran Perdrix
12.00-14.00 h Estil del discurs: importància, intenció, emfatització, 

etc. 
 Pràctica: aplicació dels conceptes de l’estil del dis-

curs a la presentació que preparen els alumnes
 Toni Granollers i Ferran Perdrix
16.00-20.00 h Pràctica: ús de patrons, contingut multimèdia i al-

tres efectes
 Treball amb organigrames. Creació de dibuixos i es-

quemes. Aplicació de transicions diverses entre les 
diapositives

 
Dijous 8 
 Toni Granollers i Ferran Perdrix
09.30-11.30 h Pràctica: versió final de la presentació que s’ha fet 

durant el curs
12.00-14.00 h Exposició de les presentacions a càrrec dels grups i 

comentaris
16.00-18.00 h Exposició de les presentacions a càrrec dels grups i 

comentaris
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intrOdUCCiÓ aLs siG (sisteMes 
d’inFOrMaCiÓ GeOGrÀFiCa) de 
PrOGraMari LLiUre
Del 5 al 9 de juliol
Lleida

El curs és una iniciació als sistemes d’informació geogràfica (SIG) 
mitjançant eines de programari lliure. Durant el curs s’introduirà 
l’alumne en el món del programari lliure i, a través de l’aplicació 
gvSIG, en l’entorn dels SIG. Es realitzaran diferents exercicis pràctics 
que serviran per treballar el funcionament de les eines d’edició, les 
consultes SQL i la impressió de plànols temàtics. 
El curs està adreçat a estudiants i a tothom que es vulgui introduir 
en el funcionament dels SIG i del programari lliure.

Coordinació David Manjón Porta (Àrea de Sistemes d’Informació i Comu-
nicacions de la UdL)

Equip docent Laura Gracia Guardiola (EPTISA) i David Manjón Porta 
(UdL)

Hores lectives 20
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 40 €
Places 20

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 5 
 David Manjón 
16.00-17.00 h Introducció al programari lliure
17.00-18.00 h Instal·lació del gvSIG
 Laura Gracia
18.00-20.00 h Introducció als SIG
 
Dimarts 6 
 David Manjón 
16.00-17.00 h Eines ofimàtiques
 Laura Gracia
17.00-19.00 h Pràctica: edició amb el gvSIG
19.00-20.00 h Recursos geogràfics
 
Dimecres 7 
 David Manjón 
16.00-17.00 h Treball amb bases de dades
 Laura Gracia
17.00-20.00 h Pràctica: edició amb el gvSIG

eines i aPLiCaCiOns inFOrMÀtiQUes
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Dijous 8 
 David Manjón 
16.00-17.00 h Treball amb bases de dades
 Laura Gracia
17.00-20.00 h Pràctica: treball amb taules. Consultes als SIG
 
Divendres 9 
 Laura Gracia 
16.00-17.00 h Pràctica: preparació de mapes
17.00-19.00 h Pràctica: document complet
19.00-20.00 h Pràctica: impressió de mapes

eines i aPLiCaCiOns inFOrMÀtiQUes



 45 I UE10

16L2 

aPLiCaCiOns edUCatives 
d’eines WeB

Del 5 al 9 de juliol
Lleida

El curs està adreçat a totes les persones, en especial de l’àmbit 
educatiu o formatiu, que vulguin ampliar coneixements sobre les ei-
nes d’Internet i les seues aplicacions educatives. La finalitat és que 
l’alumne conegui i adquireixi els coneixements tècnics bàsics i les 
aplicacions educatives de les principals eines web de comunicació, 
organització, publicació i gestió de la informació. El curs se centrarà 
en les eines d’Internet que puguin ser aplicades en la formació a 
través de la xarxa. 
Metodològicament, cada sessió analitzarà un tipus concret d’eina, 
combinant els coneixements tècnics amb les seues aplicacions 
educatives potencials tot dibuixant un fil conductor que permetrà 
als alumnes veure la interrelació entre les diferents eines i combinar 
teoria i pràctica. L’avaluació del curs es realitzarà de forma contínua 
a través de les sessions pràctiques plantejades.

Coordinació Eduard Vaquero Tió (Departament de Pedagogia i Psicologia 
de la UdL)

Equip docent David Manjón Porta (UdL) i Eduard Vaquero Tió (UdL)

Hores lectives 20
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 40 €
Places 25

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 5 
 Eduard Vaquero 
09.30-10.30 h Introducció
 David Manjon
10.30-11.30 h Eines de comunicació i organització
12.00-14.00 h Pràctica: eines de comunicació i organització
 
Dimarts 6 
 Eduard Vaquero 
09.30-11.30 h Eines de tractament de documents
12.00-14.00 h Pràctica: eines de tractament de documents
 
Dimecres 7 
 David Manjon 
09.30-11.30 h Eines de publicació (blocs)
12.00-14.00 h Pràctica: eines de publicació (blocs)

eines i aPLiCaCiOns inFOrMÀtiQUes
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Dijous 8 
 Eduard Vaquero 
09.30-11.30 h Eines de publicació (wikis)
12.00-14.00 h Pràctica: eines de publicació (wikis)
 
Divendres 9 
 David Manjon 
09.30-11.30 h Eines de gestió de la informació
12.00-14.00 h Pràctica: eines de gestió de la informació

eines i aPLiCaCiOns inFOrMÀtiQUes
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eL CavaLL COM a sUPOrt 
PedaGÒGiC en L’adQUisiCiÓ de 
COMPetÈnCies d’aJUst sOCiaL
Del 5 al 9 de juliol
Lleida

L’objectiu del curs es basa en donar a conèixer una proposta d’ac-
tivitat paraescolar centrada en la interacció amb el cavall com a via 
de desenvolupament de competències d’ajust social. Els alumnes 
reflexionaran, a partir de la pròpia vivència, sobre la possibilitat 
d’adquirir diferents habilitats en aquest entorn. No és necessari cap 
coneixement previ sobre el món del cavall ni l’equitació, així com 
tampoc cal una especial condició física.
El curs s’adreça a educadors, estudiants i mestres de qualsevol 
especialitat, estudiants i llicenciats en psicopedagogia, estudiants 
i llicenciats en INEF, i a terapeutes tant de l’àmbit de l’educació for-
mal com no formal, així com a totes aquelles persones interessades 
en el desenvolupament de competències personals en contextos 
escolars i no escolars.

Coordinació Pere Blanco Felip (Departament de Didàctiques Específiques 
de la UdL)

Equip docent Pere Blanco Felip (UdL) i Belén Franquet Montufo (col·legi 
Claver de Raimat)

Hores lectives 30
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 60 €
Places 18

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 5 
 Pere Blanco i Belén Franquet 
09.00-12.00 h Canvi social i educatiu: nous paradigmes pedagò-

gics
 Nous objectius educatius associats al context ac-

tual. Concepte constructivista de l’aprenentatge. 
Concepte de capacitat, habilitat i competència

 Pere Blanco i Belén Franquet
12.30-13.30 h Característiques etològiques bàsiques del cavall

Dimarts 6 
 Pere Blanco i Belén Franquet
09.00-14.00 h Presa de contacte amb el context hípic; observació 

i interpretació del comportament equí; comunicació 
i maneig bàsic amb el cavall

ensenyaMent i didÀCtiCa
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 Pere Blanco i Belén Franquet
16.30-18.30 h Diferents formes d’aprendre: per descobriment, co-

operatiu i estratègic. Espais educatius alternatius 
on assolir competències d’ajust social: les paraes-
colars

 
Dimecres 7 
 Pere Blanco i Belén Franquet
09.00-14.00 h Sensacions a cavall: aprendre a observar i a 

escoltar-nos
 Pere Blanco i Belén Franquet
16.30-18.30 h El TRAC (Treball Reconduït Amb Cavalls) com a pa-

raescolar: un espai d’adquisició de competències 
socials. Visionat i comentari de vídeos TRAC. Dis-
seny per grups de propostes d’intervenció en con-
text TRAC

 
Dijous 8 
 Pere Blanco i Belén Franquet
09.00-14.00 h Propostes d’intervenció a la pràctica (enregistra-

ment)
 Pere Blanco i Belén Franquet
16.30-18.30 h Propostes d’intervenció a la pràctica (enregistra-

ment)

Divendres 9 
 Pere Blanco i Belén Franquet
09.00-14.00 h Visionat i comentari de vídeos dels exercicis 

pràctics
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PedaGOGia teatraL. 
reCUrsOs Per aL PrOFessOrat 
d’edUCaCiÓ PriMÀria i 
seCUndÀria
Del 5 al 9 de juliol
Lleida

El teatre permet desenvolupar la capacitat creativa i expressiva dels 
alumnes  de manera dinàmica i participativa, i pot esdevenir un re-
curs molt útil per al professorat de qualsevol disciplina en els pro-
cessos d’ensenyament i aprenentatge del currículum formatiu. 
Cada cicle educatiu requereix una forma específica de treball i 
unes tècniques determinades. Durant el curs, que serà de caràcter 
eminentment pràctic, es donaran a conèixer recursos i tècniques 
dramàtiques com a instruments per assolir competències pròpies, 
segons el nivell educatiu, i per adquirir habilitats en l’àmbit teatral 
aplicables a la docència en diferents etapes de l’educació.
Aquest curs s’adreça especialment a professorat de primària i se-
cundària, a alumnes de ciències de l’educació, a professionals del 
teatre i a totes les persones interessades en la pedagogia teatral i 
les arts escèniques en general.

Coordinació Sílvia Pons Seguí (Departament de Filologia Catalana i Co-
municació de la UdL)

Equip docent Emili Baldellou Pàmpols (El Celler d’Espectacles), Rosario 
Curiel López-Cepero (IES Màrius Torres i grup de treball  
Teatrart) i Tomás Motos Teruel (Universitat de València)

Hores lectives 20
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 40 €
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 5 
 Tomás Motos 
16.00-20.00 h Els reptes de la dramatització. Teatre en educació 

primària i secundària
 
Dimarts 6 
 Tomás Motos
16.00-20.00 h La dramatització com a llenguatge total per al 

desenvolupament de les competències bàsiques
 

ensenyaMent i didÀCtiCa
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Dimecres 7 
 Tomás Motos
16.00-18.00 h Bases per al taller de teatre en l’educació. Procés 

expressiu: moments del taller d’expressió creativa
18.00-20.00 h Caixa d’eines mentals per a la creativitat en el taller 

d’expressió
 
Dijous 8 
 Rosario Curiel
16.00-20.00 h Taller: l’autogestió a l’aula d’arts escèniques
 
Divendres 9 
 Emili Baldellou
16.00-20.00 h Escola de l’espectador: entorn virtual de recursos 

didàctics i pedagògics
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edUCaCiÓ, CULtUra i sOCietat: 
seMPre ens QUeda La MÚsiCa

Del 7 al 9 de juliol
Lleida

La importància i el protagonisme demostrats per la música en les 
seues múltiples facetes és una realitat que no necessita demostra-
ció. Per tant, des d’aquest curs tractarem de donar respostes ade-
quades a alguns dels camps d’intervenció en els quals la música 
es fa present i, a més, coneixerem algunes de les seues qualitats 
educatives, culturals i socials més destacades. Ens endinsarem 
en el coneixement de tècniques en què la música intervé de forma 
transversal, des de diferents disciplines, amb la finalitat d’aconse-
guir un treball acurat en les competències bàsiques. Gaudirem de 
l’audició musical, incidirem en l’actitud que prenem i sabrem dife-
renciar entre sentir i escoltar. Entrarem de ple en l’ús social de la 
música com a eina de benestar i també en veurem la importància 
en àmbits desfavorits. Tot plegat, farem un repàs de les eines i dels 
recursos tecnològics que ens ajuden en el dia a dia de la nostra 
tasca pedagògica.
Adreçat a mestres, professorat de secundària i d’escoles de música, 
estudiants d’educació musical i músics en general.

Coordinació Antoni Tolmos Tena (Departament de Didàctiques Específi-
ques de la UdL)

Equip docent Joan de la Creu Godoy Tomás (Universitat de Girona), Pilar 
Lago Castro (Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia), Antoni Miquel Muñoz Cuatrecasas (Escola Willems de 
Sant Gregori de Girona) i Marta Orts Alís (Universitat de Gi-
rona)

Hores lectives 20
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 40 €
Places 40

PROGRAMA                                                                                       

Dimecres 7 
 Marta Orts
10.00-14.00 h Fer música a tres bandes amb carambola: les com-

petències bàsiques a través de la música
 
 Antoni Miquel Muñoz
16.00-20.00 h Les noves tecnologies aplicades a l’ensenyament 

musical

ensenyaMent i didÀCtiCa
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Dijous 8 
 Joan de la Creu Godoy
10.00-14.00 h Sentir és igual que escoltar? Audicions musicals
 Pilar Lago
16.00-20.00 h Els valors de la música en la societat del benestar i 

“en l’altra” (Casos límit. Malaltia i falta de llibertat)
 
Divendres 9 
 Pilar Lago
10.00-12.00 h El cos no menteix: moviment i ritme
 Joan de la Creu Godoy, Pilar Lago, Marta Orts i 

Antoni Tolmos (moderador) 
12.00-14.00 h Taula rodona: Sempre ens queda la música?
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edUCaCiÓ eMOCiOnaL 
(6a ediCiÓ)

Del 19 al 23 de juliol
La Seu d’Urgell

Tradicionalment, l’educació s’ha ocupat més de desenvolupar el 
component cognitiu, la qual cosa sovint ha fet descuidar el com-
ponent emocional, importants tots dos per al desenvolupament in-
tegral de la persona. L’educació emocional té com a finalitat l’aug-
ment del benestar personal i social. Té un caràcter preventiu i de 
desenvolupament humà, no de tractament. En el curs aprendrem a 
conèixer les nostres emocions i a reconèixer les dels altres, a ma-
nejar aquestes emocions (especialment les negatives, com ara: la 
ràbia, la por, la vergonya, etc.), a descobrir la importància de tenir 
una autoestima equilibrada. Així mateix, desenvoluparem estratè- 
gies per a la millora de les relacions socials i també de la relació amb 
un mateix, a prendre decisions i a organitzar el nostre temps.
El curs s’adreça a professionals de l’educació i de l’ajuda. Els des-
tinataris del curs són mestres, educadors socials, professorat de 
secundària, tutors, pedagogs, psicopedagogs, psicòlegs i altres 
professionals de l’ajuda (metges, infermers, advocats, etc.).

Coordinació Anna Soldevila Benet (Departament de Pedagogia i Psicolo-
gia de la UdL)

Equip docent Maria Jesús Agulló Morera (UdL), Gemma Filella Guiu (UdL) 
i Anna Soldevila Benet (UdL)

Hores lectives 20
Espai IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu 40 €
Places 30

PROGRAMA                                                                                        

Dilluns 19 
 Anna Soldevila
09.30-11.30 h Marc conceptual de l’educació emocional
12.00-14.00 h De l’autoestima a l’autonomia emocional en relació 

amb un mateix
 
Dimarts 20 
 Anna Soldevila
09.30-11.30 h De l’autoestima a l’autonomia emocional en relació 

amb els altres
12.00-14.00 h Consciència emocional
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Dimecres 21 
 Gemma Filella
09.30-11.30 h Regulació emocional
12.00-14.00 h Reestructuració cognitiva
 
Dijous 22 
 Maria Jesús Agulló 
09.30-11.30 h Habilitats socials
12.00-14.00 h Habilitats comunicatives: l’assertivitat
 
Divendres 23 
 Maria Jesús Agulló 
09.30-11.30 h Habilitats de vida: gestió del temps i presa de 

decisions
12.00-14.00 h Projecte de vida 
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edUCaCiÓ i COnFLiCte: eL PaPer 
deL JOC COM a eLeMent de 
sOCiaLitZaCiÓ

Del 19 al 23 de juliol
La Seu d’Urgell

Aquest curs té com a principal objectiu treballar la resolució de 
conflictes en els processos de socialització de la vida quotidiana: 
educació formal i no formal, situacions lúdiques i esportives, 
laborals, familiars, personals, etc. Aquesta gestió de conflictes la 
podem concretar en dos nivells: d’una banda, treballant raonaments 
filosòfics i tècniques psicosociològiques per a la resolució de 
conflictes i, de l’altra, avançant en el tractament (prevenció i gestió) 
dels conflictes que es poden generar en la vida quotidiana. El joc té 
un paper que pot ajudar en l’anàlisi i resolució de conflictes (i també 
podem descobrir elements conflictius en els jocs).
El curs va adreçat a estudiants i professionals dels àmbits de 
magisteri, INEFC, treball social, educació social i psicopedagogia. 
No obstant això, qualsevol persona interessada en els temes de la 
gestió del conflicte en les organitzacions pot trobar adient aquesta 
proposta teoricopràctica.

Coordinació Fidel Molina Luque (Departament de Geografia i Sociologia 
de la UdL)

Equip docent Pere Lavega Burgués (INEFC), Fidel Molina Luque (UdL) i 
Unai Sáez de Ocariz Granja (INEFC)

Hores lectives 30
Espai IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu 60 €
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 19 
 Fidel Molina
12.00-14.00 h Introducció: marc conceptual del conflicte
 Fidel Molina
16.00-18.00 h Negociació, mediació i arbitratge
 
Dimarts 20 
 Fidel Molina
09.30-11.30 h Metodologia de la gestió conflictiva
12.00-14.00 h Tècniques de resolució de conflictes

ensenyaMent i didÀCtiCa
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 Pere Lavega, Fidel Molina i Unai Sáez de Ocariz
16.00-18.00 h Jocs i conflictes. El joc com a laboratori de relacions 

socials
 Joc / lògica interna. Tipus de relacions que activen 

el joc

Dimecres 21 
 Pere Lavega
09.30-11.30 h Jocs i conflictes quan un es posa a prova
 Jocs i conflictes en el desafiament amb adversaris I
12.00-14.00 h Jocs i conflictes en el desafiament amb adversaris II
 Pere Lavega i Unai Sáez de Ocariz
16.00-20.00 h Jocs i conflictes en la cooperació
 Jocs i conflictes en la rivalitat entre equips
 
Dijous 22 
 Unai Sáez de Ocariz
09.30-11.30 h Estratègies del professor per educar en els conflic-

tes: microensenyament amb els conflictes sorgits 
en sessions de jocs

12.00-14.00 h Conflictes i tasques motrius
 Unai Sáez de Ocariz i Pere Lavega
16.00-20.00 h Dramatitzacions de conflictes en els jocs motors
 Col·laboració i conflicte
 
Divendres 23 
 Fidel Molina, Pere Lavega i Unai Sáez de Ocariz
09.30-11.30 h Conclusions: joc i conflictes
12.00-14.00 h Conclusions: estratègies didàctiques, conflictes i 

avaluació del curs
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22L2 

QUÈ COnten eLs COntes? 
LiteratUra inFantiL i ideOLOGia 
PatriarCaL

Del 5 al 8 de juliol
Lleida

Des de la infància, els contes suposen un paper fonamental en 
l’educació de les persones. Els missatges que ens ha transmès  
la literatura infantil tradicional, contribueixen, inevitablement, a una 
educació sexista que canalitza valors androcèntrics. En aquest curs 
es proposa identificar i utilitzar el conte infantil com una eina coedu-
cativa. El curs s’adreça a les persones vinculades amb l’educació, 
especialment amb llars d’infants, escoles bressol, educació infantil 
i primària; a associacions o grups dedicats a espectacles infantils i 
a persones relacionades amb el món de la literatura per a infants.

Coordinació Maika Molina Molina (Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Opor-
tunitats i Promoció de les Dones de la UdL)

Equip docent Numancia Rojas (La Casa del Cuento) i María Rosal Nadales 
(Universitat de Còrdova)

Hores lectives 30
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 60 €
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 5 
 María Rosal
09.00-11.30 h Què conten els contes?
12.00-14.00 h Literatura infantil i ideologia patriarcal
 María Rosal
16.00-19.00 h Lectures i anàlisi de textos
 
Dimarts 6 
 María Rosal
09.00-11.30 h Rols i estereotips sexistes a la literatura infantil I
12.00-14.00 h Rols i estereotips sexistes a la literatura infantil II
 María Rosal
16.00-19.00 h La dona com a trofeu
 

ensenyaMent i didÀCtiCa
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Dimecres 7 
 María Rosal
09.00-11.30 h Paral·lelismes amb altres manifestacions de la tradi-

ció oral i escrita. Imatges de dones i imatges d’ho-
mes 

12.00-14.00 h La violència contra les dones a la literatura infantil
 María Rosal
16.00-19.00 h Lectures i anàlisi de textos
 
Dijous 8 
 María Rosal
09.00-11.30 h Relectura de contes infantils des d’una perspectiva 

de gènere 
 Una nova mirada
12.00-13.00 h Conclusions
 Numancia Rojas
16.00-19.00 h Taller pràctic: l’art de contar contes
19.00-20.00 h Sessió de contes: Amazonas
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LLenGUa i 
LiteratUra

La Seu d’Urgell
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23U4 

nOUs rePtes en L’ensenyaMent 
de L’eLe: GÈnere, CULtUra i 
iMMiGraCiÓ

Del 21 al 23 de juliol
La Seu d’Urgell

Aquest curs teoricopràctic intenta oferir reflexions i estratègies d’ac-
tuació a l’aula d’ELE per afrontar els problemes que poden generar 
els contrastos de cultures, amb una especial atenció a la situació 
de les persones desplaçades. Igualment, es plantejaran els límits de 
la competència comunicativa i la necessitat d’una competència in-
tercultural (quines són les necessitats particulars que té la població 
immigrant en l’ús de la seua llengua i si aquestes necessitats estan 
cobertes pels manuals i materials existents en el mercat); s’analit-
zaran les relacions de gènere i la manera de plantejar-les a l’aula, i 
com els manuals entorpeixen aquesta tasca en funció de la mane-
ra com hi apareixen reflectides les dones. Es pretén, doncs, donar 
solucions a les dificultats que té el professorat d’espanyol en aules 
multiculturals.
Aquest curs pretén que  l’alumnat: a) es familiaritzi amb el concepte 
de competència intercultural i amb els seus efectes en l’ensenya-
ment d’EL2; b) reflexioni sobre les necessitats pròpies del col·lectiu 
immigrant; c) desenvolupi estratègies per gestionar les situacions 
de contrast de cultures i de xoc cultural a l’aula d’EL2, amb especi-
al atenció a l’alumnat immigrant; d) identifiqui el grau d’adequació 
de l’exegesi del gènere gramatical en espanyol i elabori alternatives 
ajustades a la realitat lingüística i social d’avui dia; e) revisi crítica-
ment els manuals i materials didàctics existents en el mercat des del 
punt de vista intercultural i de gènere i en atenció a les necessitats 
del col·lectiu immigrant, i elabori propostes de millora.
Aquest curs va destinat a: a) diplomats i diplomades en llengües i en 
traducció; b) llicenciats i llicenciades en filologia i en logopèdia; c) 
estudiantat de filologia que tingui un màxim de 30 crèdits per acabar 
la carrera; o d) qualsevol llicenciat i llicenciada en lletres que vulgui 
encaminar la seua activitat professional a l’ensenyament de l’espa-
nyol per a estrangers. És recomanable que les persones assistents 
tinguin certa experiència professional.

Coordinació M. Ángeles Calero Fernández (Departament de Filologia 
Clàssica, Francesa i Hispànica de la UdL) i Marta Peces Re-
dondo (IES Ronda, Lleida)

Equip docent M. Ángeles Calero Fernández (UdL), Xavier Pascual López 
(Universitat Adam Mickiewicz de Poznan) i Maribel Serrano 
Zapata (IES Manuel de Montsuar, Lleida)

Hores lectives 20
Espai IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu 40 €
Places 33

LLenGUa i LiteratUra
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PROGRAMA                                                                                       

Dimecres 21 
 M. Ángeles Calero
09.30-11.30 h Competència comunicativa i competència intercul-

tural I 
12.30-14.00 h Competència comunicativa i competència intercul-

tural II
 
 Maribel Serrano
15.30-17.30 h Metodologia de l’ensenyament d’EL2 a immi-

grants I 
18.00-20.00 h Metodologia de l’ensenyament d’EL2 a immi-

grants II
 
Dijous 22 
 M. Ángeles Calero
09.30-11.30 h Pautes per la integració de la cultura a l’aula multi-

cultural I 
12.30-14.00 h Pautes per la integració de la cultura a l’aula multi-

cultural II
 
 Maribel Serrano
15.30-17.30 h Metodologia de la ensenyament d’EL2 a immi-

grants III
18.00- 20.00 h Materials didàctics d’espanyol per a immigrants 
 
Divendres 23 
 Xavier Pascual
09.30-11.30 h Naturalesa i ensenyament del gènere gramatical en 

EL2  
12.30-14.00 h Imatge de les dones en el material d’EL2 

Les persones que hagin participat al curs rebran un certificat d’as-
sistència expedit conjuntament per l’Instituto Cervantes i per la Uni-
versitat de Lleida. L’assistència serà obligatòria, i les faltes d’assis-
tència, independentment de la causa, no podran superar el 15% de 
la durada total del curs.

Organitzat conjuntament amb:

LLenGUa i LiteratUra

Instituto Cervantes
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Medi aMBient

Itinerant
La Seu d’Urgell

La Vall d’Aran
Lleida
Seròs
Tremp
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24L2 

aPiCULtUra

Del 6 al 8 de juliol
Lleida

L’apicultura és un sector productiu del món rural que, a més a més 
de l’obtenció de mel, contribueix a augmentar el rendiment de de-
terminats conreus i, amb l’activitat pol·linitzadora de les abelles, té 
un paper fonamental en el manteniment de la biodiversitat agrofo-
restal i l’equilibri ecològic. 
Aquest curs està dirigit a persones interessades en l’apicultura des 
d’àmbits diversos: estudiants (enginyeria tècnica agrícola o forestal, 
enginyeria agronòmica o de forest, biologia, ciència i salut animal, 
veterinària, medi ambient...), a aficionats o professionals, i al pú-
blic en general. El curs proposarà la possibilitat d’introduir-se en 
aquest sector, així com la de reciclar els coneixements que tenen 
els apicultors ja experimentats; a més a més, donarà la possibilitat 
de conèixer-se i de connectar el sector apícola de les comarques de 
Lleida amb el d’altres contrades i amb la Universitat. 

Coordinació Astrid Ballesta Remy (Departament d’Hortofructicultura, Bo-
tànica i Jardineria de la UdL)

Equip docent Astrid Ballesta Remy (UdL), Josep Maria Bonet Ros (api-
cultor), Sandra Garcés Pastor (Universitat de Barcelona), 
Esteve Miràngels Freixas (Apiesteve) i Josep Noguer Viader 
(apicultor criador de reines)

Hores lectives 20
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 40 €
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dimarts 6 
 Astrid Ballesta
09.30-10.00 h Presentació del curs. Introducció
 Esteve Miràngels
10.00-12.00 h L’abella i la colònia 
 Astrid Ballesta 
12.30-14.00 h Tipus de ruscs i material necessari
 Esteve Miràngels
16.00-18.00 h Aspectes patològics i possibles tractaments
18.00-19.00 h Seguiment i treballs a l’explotació apícola
 
Dimecres 7 
 Josep Maria Bonet
09.30-13.00 h Visita a una explotació apícola 
 Seguiment i treballs a una explotació apícola 
 Extracció de la mel

Medi aMBient
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 Sandra Garcés
16.00-18.00 h Els productes del rusc. Anàlisi de mels i pol·len

Dijous 8 
 Astrid Ballesta
09.30-11.30 h  Flora mel·lífera de Lleida. Pol·linització
 Interès per a l’agricultura i la biodiversitat
 Josep Noguer 
12.00-14.00 h Multiplicació de colònies. Recollida d’eixams. Cria 

de reines  
 Astrid Ballesta
16.00-18.00 h Tast de mels
18.00-19.00 h Introducció a l’apicultura ecològica

Medi aMBient
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25L2 

aGriCULtUra eCOLÒGiCa Per a 
UrBanites

Del 5 al 8 de juliol
Lleida

Es pretén donar a conèixer l’agricultura ecològica a gent de ciutat que 
no tingui coneixements tècnics sobre l’activitat agrícola. En aquest 
curs s’explicarà el procés que segueixen els productes obtinguts 
mitjançant l’agricultura ecològica i les diferències respecte als que 
es produeixen en l’agricultura convencional. Els estudiants seran 
capaços de reconèixer els productes ecològics al mercat i aprofundir 
en el coneixement sobre els transgènics i les raons per les quals 
estan prohibits en l’agricultura ecològica. Així mateix, s’impartiran 
coneixements bàsics sobre els trets diferencials entre agricultura 
ecològica i convencional en els grups més importants de cultius, és 
a dir, en cereals, en hortícoles i en fruiters. Les diferències en qualitat 
entre productes també seran tractades en aquest curs. Per acabar, 
i com a conclusió, es discutiran els avantatges i inconvenients de la 
agricultura ecològica en un debat realitzat pels participants.
El nivell a partir del qual s’impartirà aquest curs serà bàsic. Es 
pretén que una persona sense coneixements d’agricultura pugui 
entendre els continguts sobre les tècniques de cultiu impartides. El 
curs s’adreça a persones sense coneixements previs de producció 
agrícola.

Coordinació Paquita Santiveri Morata (Departament de Producció Vege-
tal i Ciència Forestal de la UdL)

Equip docent Georgina Alins Valls (IRTA), Bàrbara Baraibar Padró (UdL), 
Lluís Martín Closas (UdL), Antonio Michelena Bárcena (UdL), 
Paquita Santiveri Morata (UdL) i Yolanda Soria Vilallonga 
(UdL)

Hores lectives 30
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 60 €
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 5 
 Paquita Santiveri
09.30-11.30 h Què és l’agricultura ecològica? Definició, importàn-

cia i evolució 
12.00-14.00 h Reconeixement de productes ecològics als mer-

cats
 Paquita Santiveri
16.00-18.00 h Taller: productes comercialitzats als supermercats
18.30-20.30 h Diferències de producció entre els productes ecolò-

gics i els convencionals
 
Medi aMBient
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Dimarts 6 
 Antonio Michelena
09.30-10.30 h Transgènics: què són? 
 Bàrbara Baraibar
10.30-11.30 h Transgènics: arguments per utilitzar-los i per prohi-

bir-los 
 Antonio Michelena i Bàrbara Baraibar
12.00-13.00 h Debat: Transgènics  
 Paquita Santiveri
13.00-14.00 h Característiques generals de la producció ecològica 
 Paquita Santiveri
16.00 -18.00 h Característiques de la producció ecològica de ce-

reals
 Lluís Martín
18.30-20.30 h Característiques de la producció ecològica d’hortí-

coles
 
Dimecres 7 
 Georgina Alins
09.30-11.30 h Característiques de la producció ecològica de 

fruiters
 Yolanda Soria
12.00-14.00 h Taller: Hi ha diferències de qualitat entre els produc-

tes ecològics i els convencionals?
 
Dijous 8 
 Paquita Santiveri, Lluís Martín i Georgina Alins
08.00-17.00 h Visites a finques de producció ecològica
17.00-19.00 h Debat: Avantatges i inconvenients dels productes 

ecològics
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26S2 

BiOtUrisMe. eL tUrisMe deL 
PatriMOni natUraL

Del 5 al 9 de juliol
Seròs

L’objectiu del curs és palesar la importància dels elements de la 
natura com a recursos turístics i econòmics, al món i a casa nostra. 
Es tractaran les característiques i vessants del bioturisme, el turisme 
dedicat a l’observació de la fauna, la flora i els altres àmbits natu-
rals, així com les vies per a la comercialització i promoció turística 
d’indrets.
En particular, es treballarà la tasca del guia i intèrpret com a eina 
fonamental per conservar el patrimoni natural i sensibilitzar-s’hi, es-
tudiant mètodes i alternatives per realitzar l’activitat i el desenvolu-
pament econòmic lligat a la preservació, així com les possibilitats 
professionals.
Els curs va adreçat a persones vinculades amb el turisme, la natura 
o la biologia que es vulguin formar en aquest turisme específic o fer 
campanya de màrqueting per als seus espais naturals.

Coordinació Delfí Sanuy Castells (Departament de Producció Animal de 
la UdL)

Equip docent Paco Bonilla Alcázar (ESA-Institut de Biodiversitat Tropical), 
Guillem Chacón Cabas (Oficina Catalana de Bioturisme) 
i Eduard Ribes Salvia (Consorci de l’Estany d’Ivars- 
Vila-sana)

Hores lectives 20
Espai IES de Seròs
Preu 40 €
Places 20

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 5 
 Guillem Chacón
09.00- 9.15 h Presentació del curs
 Paco Bonilla
09.15-11.00 h Tipus de turisme a la natura. Què és el bioturisme? 

Història i situació actual al món i a Catalunya
11.30-13.30 h El turisme i el medi aquàtic
 
Dimarts 6 
 Eduard Ribes
09.00-11.00 h Branques del bioturisme (birding, herping, etnotu-

risme, etc.)
11.30-13.30 h Els canvis de les destinacions turístiques. De la 

destrucció a la recuperació I

Medi aMBient
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Dimecres 7 
 Eduard Ribes
09.00-11.00 h Els canvis de les destinacions turístiques. De la 

destrucció a la recuperació II
11.30-13.30 h Bioturisme i esports de natura. Vies d’acostament i 

descoberta de la natura
Dijous 8 
 Eduard Ribes
09.00-11.00 h Els parcs naturals vs els parcs temàtics I
11.30-13.30 h Els parcs naturals vs els parcs temàtics II
 
Divendres 9 
 Eduard Ribes
09.00-11.00 h Màrqueting per a espais naturals i promoció de 

destins
 Guillem Chacón
11.30-13.30 h El bioturisme a Catalunya i al món

Ajuntament de Seròs
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27S2 

natUra i aLiMentaCiÓ. sOM eL 
QUe MenGeM O MenGeM eL QUe 
sOM?

Del 5 al 9 de juliol
Seròs

El curs recorre l’evolució de la gastronomia fins a la societat postin-
dustrial, tractant-la des de vessants com les guerres i el colonialis-
me, l’alimentació i el gènere, la religió i la classe social. 
S’analitzaran els grans sistemes alimentaris, i es descobrirà el dis-
curs dietètic de les empreses, de la certesa al mite, la moda i la 
pressió de les empreses alimentàries i les obsessions per una ali-
mentació sana o natural que contribueixen a “medicalitzar la cuina”, 
tot convertint-la en “dieta” —es digui mediterrània, sana, ecològica, 
etc. 
Aquestes preocupacions, però, han existit sempre i, ara més que 
mai, ens afecten de ple, ja que algunes religions cada cop més 
instal·lades aquí plantegen els seus propis codis alimentaris concre-
tats en dietes específiques, i originen cuines diferenciades (vege-
tarianisme, porcofòbia, vinofòbia, dejunis dilatats, etc.). En tots els 
casos, el diàleg s’establirà entre “natura i artifici”.
El curs va adreçat a experts i a persones interessades en la gastro-
nomia o la història.

Coordinació Delfí Sanuy Castells (Departament de Producció Animal de 
la UdL)

Equip docent Jaume Fàbrega Colom (Universitat Autònoma de Barcelo-
na)

Hores lectives 20
Espai IES de Seròs
Preu 40 €
Places 20

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 5 
 Jaume Fàbrega
09.00-11.00 h Religió i prohibició I
11.30-13.30 h Religió i prohibició II
 
Dimarts 6 
 Jaume Fàbrega
09.00-11.00 h L’explotació dels recursos de la natura
11.30-13.30 h El règim o la dieta
 

Medi aMBient
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Dimecres 7 
 Jaume Fàbrega
09.00-11.00 h Grans sistemes alimentaris i utilització dels recur-

sos
11.30-13.30 h La mediterrània: mite i realitat d’una “dieta”
 
Dijous 8 
 Jaume Fàbrega
09.00-11.00 h La confrontació de models alimentaris
11.30-13.30 h Dietes sota sospita. Fluctuacions i contradiccions 

del discurs dietètic
 
Divendres 9 
 Jaume Fàbrega
09.00-11.00 h Els perills de l’ortorèxia i del “menjar sa” o natural
11.30-13.30 h Del menjar-escombraria internacional a la cuina 

d’autor. Cuines, mercats locals i resistència identi-
tària

Ajuntament de Seròs
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28S2 

PrOGraMes i PrOJeCtes de 
COnservaCiÓ i GestiÓ d’Ètnies 
i BiOdiversitat
Del 5 al 9 de juliol
Seròs

El curs mostrarà experiències reals que es porten a terme actual-
ment en programes de conservació i gestió de la biodiversitat i de 
les ètnies que viuen en àrees de la regió neotropical, particularment 
a Veneçuela, en indrets com el delta de l’Orinoco o l’Amazones.
La finalitat del curs és proporcionar eines conceptuals i metodo-
lògiques per formular perfils de projectes d’investigació, gestió i 
preservació de les ètnies i de la biodiversitat amb un enfocament 
participatiu.
Es reflexionarà sobre la situació de les ètnies al segle XXI i s’avalua-
rà la metodologia de formulació de perfils, l’abast dels projectes i la 
seua implementació en altres àrees. El curs permetrà conèixer plans 
de gestió de territoris de comunitats aborígens. 
El curs s’adreça a biòlegs i gestors del patrimoni natural, així com a 
persones interessades en la supervivència de les ètnies.

Coordinació Delfí Sanuy Castells (Departament de Producció Animal de 
la UdL)

Equip docent Hèctor Cardozo Lucena (Fundació La Salle - Ciències Natu-
rals, Veneçuela)

Hores lectives 20
Espai IES de Seròs
Preu 40 €
Places 20

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 5 
 Héctor Cardozo
09.00-11.00 h Ètnies en el segle XXI. Introducció a la situació 
 actual
11.30-13.30 h Conceptes bàsics. Metodologia d’enfocament 

participatiu. Formulació de projectes d’investigació. 
Plantejament dels problemes

 
Dimarts 6 
 Héctor Cardozo
09.00-11.00 h Formulació de projectes de gestió 
11.30-13.30 h Objectius. Metodologia. Activitats 
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Dimecres 7 
 Héctor Cardozo
09.00-11.00 h Exposició de projectes d’investigació I
11.30-13.30 h Gestió d’ètnies i biodiversitat I
 
Dijous 8 
 Héctor Cardozo
09.00-11.00 h Exposició de projectes d’investigació II
11.30-13.30 h Gestió d’ètnies i biodiversitat II
 
Divendres 9 
 Héctor Cardozo
09.00-11.00 h Formulació d’un perfil de projecte 
11.30-13.30 h Valoració de les experiències discutides

Ajuntament de Seròs
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29T2 

CUrs de GeOLOGia PrÀCtiCa: 
COneiXeMent i COnvivÈnCia 
aMB eL nOstre entOrn

Del 6 al 8 de juliol
Tremp

L’any 2008 i 2009, dins les activitats de la Universitat d’Estiu, vàrem 
fer cursos de geologia general amb l’objectiu principal de donar una 
pinzellada de coneixements sobre el món de la geologia a partir 
d’un marc geogràfic com el Prepirineu i Pirineu lleidatà.
Enguany aquest objectiu segueix vigent però es vol incidir encara 
més en l’aplicació de la geologia, aquella informació geològica, eda-
fològica i geotemàtica que és d’utilitat per a la planificació territorial 
i l’urbanisme. Mostrarem com s’expressa gràficament la informació 
que es recull sobre el terreny i com ajuda a aquesta finalitat.
El curs s’adreça a estudiants de geologia, enginyeria, medi ambient 
i biologia, així com a professionals d’aquestes àrees: professorat de 
primària  i secundària, i també a qualsevol persona interessada en 
aquests temes i en el patrimoni natural en general.

Coordinació Jaume Porta Casanellas (Departament de Medi Ambient i 
Ciències del Sòl de la UdL)

Equip docent Jordi Adell Sospedra (Institut Geològic de Catalunya), Xavier 
Berástegui Batalla (Institut Geològic de Catalunya), Gonçal 
Rivas Casamajó (Institut Geològic de Catalunya) i Laura 
Serra Vila (Institut Geològic de Catalunya)

Hores lectives 30
Espai Centre Cívic Tarraquet de Tremp
Preu 60 €
Places 40

PROGRAMA                                                                                       

Dimarts 6 
 Xavier Berástegui
09.00-10.30 h Conferència: Origen i evolució del Pirineu
 Xavier Berástegui i Gonçal Rivas
10.45-19.00 h Sortida de camp:
 1. Làmina del Montsec: Mare de Déu de la Pertusa
 2. Làmina de Bóixols-Sant Corneli: Salàs de Pallars
 3. Làmina de les Nogueres: Gerri de la Sal
 
Dimecres 7 
 Xavier Berástegui
09.00-10.30 h Conferència: Els mapes geotemàtics dels Pirineus
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 Gonçal Rivas i Laura Serra
10.45-19.00 h Sortida de camp:
 1. Santa Helena de Claret
 2. Serra dels Nerets
 3. Tremp
 
Dijous 8 
 Gonçal Rivas
09.00-10.30 h Conferència: Geologia en les zones urbanes de 

Tremp i Sort
 Gonçal Rivas i Jordi Adell
10.45-19.00 h Sortida de camp: 
 1. Tros de Teresa
 2. Serrat de Sant Feliu
 3. La Guixera
 4. Llau de la Borda d’Anton
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raMaderia eCOLÒGiCa aLs 
PirineUs CataLans

Del 20 al 22 de juliol
La Seu d’Urgell

En aquest curs es pretén donar a conèixer la importància del sector 
ramader ecològic als Pirineus així com les seues característiques 
principals. Per això, és necessari conèixer la legislació sobre 
ramaderia ecològica existent, la qual condiciona la producció de 
remugants. Així mateix, atès que l’alimentació animal es basa en la 
utilització de pinso i de farratges ecològics, és important revisar la 
producció ecològica de cultius i el maneig de prats i pastures. Per 
acabar, també s’avaluaran els beneficis i les problemàtiques de la 
producció ecològica de remugants.
El curs s’adreça a estudiants interessats en la ramaderia ecològica 
als Pirineus.

Coordinació Daniel Villalba Mata (Departament de Producció Animal de 
la UdL)

Equip docent Cristina Chocarro Gómez (UdL), Paquita Santiveri Morata 
(UdL) i Daniel Villalba Mata (UdL)

Hores lectives 20
Espai IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu 40 €
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dimarts 20 
 Daniel Villalba
09.30-11.30 h Introducció a la ramaderia ecològica: definició de 

ramaderia ecològica. Legislació vigent. Organismes 
de control i certificació: el CCPAE. Importància del 
sector ramader a Catalunya i als Pirineus

 Daniel Villalba
12.00-14.00 h Producció ecològica de remugants: característi-

ques de la producció ecològica de remugants. Con-
dicionants que planteja la normativa ecològica de la 
producció de remugants

 Daniel Villalba
16.00-18.00 h Producció ecològica de remugants: alternatives 

d’engreix ecològic de remugants
 Paquita Santiveri
18.30-20.30 h Producció de cultius per a pinsos i farratges. Ca-

racterístiques de la producció ecològica de cultius i 
farratges. Prohibició de la utilització d’OMG. Proble-
màtica del sector 
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Dimecres 21 
 Cristina Chocarro
09.30-11.30 h Prats i pastures: tipologia de prats i pastures. Prats 

naturals versus prats conreats. Espècies més im-
portants 

 Cristina Chocarro
12.00-14.00 h Prats i pastures: conservació de l’herba. Producció 

i qualitat del farratge
 Ramaders i distribuïdors de producció ecològi-

ca, Daniel Villalba (moderador)
16.00-18.00 h Taula rodona: Problemàtica del sector. Futur de la 

ramaderia ecològica al Pirineu
 
Dijous 22 
 Daniel Villalba i Paquita Santiveri
08.00-14.00 h Visita a explotacions ramaderes al Pirineu
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31I3 

eLs CaMins de L’aiGUa: 
La rUta deL seGre. taLLer 
internaCiOnaL PaisatGes de 
L’aiGUa vi
Del 13 al 16 de juliol
Itinerant

Els Camins de l’Aigua: la Ruta del Segre és un taller pluridisciplinari 
que té lloc anualment amb un motiu diferent, i en el qual participen el 
Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida, el 
Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat 
Politècnica de Catalunya i el Centre Internacional d’Estudis sobre 
Paisatges Culturals de la Universitat de Ferrara. 
L’activitat s’adreça a persones de qualsevol especialitat que comp-
tin amb una titulació universitària o estiguin en el darrer any de car-
rera (acabat o pendent) disposades a: realitzar un treball intensiu i a 
temps complet durant una setmana (es tracta d’un taller itinerant en 
el qual els participants estan pendents de l’activitat des del dilluns 
fins al divendres), i trajectes de descoberta (bàsicament a peu) al 
voltant del riu Segre

Coordinació Ignasi Aldomà Buixadé (Departament de Geografia i 
Sociologia de la UdL) i Carles Llop Torné (Universitat 
Politècnica de Catalunya)

Equip docent Ignasi Aldomà Buixadé (UdL) i Carles Llop Torné (Universitat 
Politècnica de Catalunya)

Hores lectives 50
Espai Itinerant, des de la Cerdanya fins al Baix Segre
Preu 60 €
Places 10

PROGRAMA                                                                                       

El contingut del taller, que es concretarà a través de sessions expo-
sitives, d’itineraris de descoberta i d’un treball pràctic individual o 
en grup, que ha d’elegir l’alumne en funció de les capacitats i inte-
ressos propis, es refereix a la cobertura dels objectius anteriorment 
apuntats:

• El funcionament del cicle de l’aigua i el paper del riu en el marc 
de la conca hidrogràfica.

• Els medis naturals característics del riu, les zones humides i la 
seua preservació.

• Les activitats econòmiques al voltant del riu i l’activitat humana 
en general que s’hi relaciona.

• Aprofitament, infraestructures i transformació dels medis hi-
drològics.

Medi aMBient
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• El desenvolupament urbà al voltant del riu i la seua funció de 
vertebració territorial.

• La conca hidrogràfica i la seua caracterització física i paisatgís-
tica.

• El riu com a experiència humana i trajecte literari.
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OriGen, CaraCterÍstiQUes i 
aPLiCaCiOns teraPÈUtiQUes 
de Les aiGÜes terMaLs i 
MinerOMediCinaLs deLs 
PirineUs
Del 26 al 30 de juliol
La Vall d’Aran

L’objectiu del curs és presentar els conceptes i les eines per estu- 
diar l’origen, el funcionament i les aplicacions lúdiques i terapèuti-
ques de les aigües termals i mineromedicinals. La hidroteràpia és 
el tractament més antic i constant en medicina, documentat fa uns 
8.000 anys en les primeres civilitzacions i, evidentment, en els ro-
mans, que ja van iniciar l’explotació de quasi la totalitat de les sur-
gències naturals d’aigües termals i mineromedicinals dels Pirineus. 
Es presentaran eines avançades de gestió i protecció dels sistemes 
termals i d’aigües mineromedicinals. Es descriuran els processos 
que intervenen en l’origen i en la composició fisicoquímica de les ai-
gües termals i mineromedicinals, així com la seua explotació adient, 
per assegurar en el temps la preservació del recurs i la constància 
de les característiques fisicoquímiques. Finalment, el curs abordarà 
els efectes terapèutics de la hidroteràpia: biològics, psicològics i 
simbòlics. 
El curs va dirigit a estudiants i professionals de disciplines natura-
listes, d’enginyeria i de gestió de recursos naturals i d’aplicacions 
terapèutiques de les aigües termals i mineromedicinals, i, en gene-
ral, a tots els qui vulguin fruir els plaers de les aigües i aprendre’n 
quelcom sobre la natura i l’origen.

Coordinació Josep M. Màsich Polo (Departament de Medi Ambient i 
Ciències del Sòl de la UdL)

Equip docent Josep Carles Balasch Solanes (UdL), Jaume Baró Aylón 
(UdL), Josep M. Màsich Polo (UdL) i J. Manel Pascual Díaz 
(Agència Catalana de l’Aigua)

Hores lectives 30
Espai Alberg Era Garona, Salardú
Preu 60 € + 24 € de les entrades als balnearis
Places 40

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 26 
 Josep M. Màsich
09.30-10.00 h Presentació del curs i del professorat. Lliurament 

de la documentació. Col·loqui sobre interès i proce-
dència dels alumnes

Medi aMBient
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 Carles Balasch
10.00-11.30 h La Terra, origen i estructura interna. Dinàmica litos-

fèrica. Origen i distribució dels fluxos de calor
 Manel Pascual
12.00-14.00 h Estructura geològica dels Pirineus. Evolució dels 
 Pirineus
16.00-18.00 h Aqüífers, origen i funcionament. Metodologia 
 d’estudi
 
Dimarts 27 
 Josep M. Màsich
09.30-11.30 h Manifestacions termals i aigües mineromedicinals, 

gènesi i naturalesa. Composició fisicoquímica
 Jaume Baró
12.00-14.00 h Hidroteràpia i terapèutica I
16.00-18.00 h Hidroteràpia i terapèutica II 
 
Dimecres 28 
 Josep M. Màsich, Manel Pascual i Jaume Baró
09.30-16.30 h Visita als balnearis de Les, Arties i Tredòs 
 Origen i funcionament del sistema hidrotermal, ca-

racterístiques de les aigües i aplicacions terapèuti-
ques

 
Dijous 29 
 Carles Balasch, Josep M. Màsich i Jaume Baró
09.30-16.00 h Visita a la ciutat de Banhèras de Luishon per veure’n 

l’arquitectura balneària. Visita a les instal·lacions 
termals de la ciutat.

 Origen i funcionament del sistema hidrotermal, ca-
racterístiques de les aigües i aplicacions terapèuti-
ques

 
Divendres 30 
 Carles Balasch, Manel Pascual i Jaume Baró
09.30-13.00 h Visita al balneari de Caldes de Boí, el balneari amb 

més diversitat de tipus d’aigua.
 Origen i funcionament del sistema hidrotermal, ca-

racterístiques de les aigües i aplicacions terapèu-
tiques. Avaluació del curs i posada en comú dels 
resultats i de les conclusions

Organitzat conjuntament amb:

Medi aMBient
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33U3 

COM ser aUtOsUFiCient Per 
vÈnCer L’estrÈs i Les anGOiXes

Del 13 al 16 de juliol
La Seu d’Urgell

Quants cops el conjunt de situacions estressants ens aboquen a 
viure en nivells d’estrès continuat, sotmesos a una pressió genera-
dora d’alts nivells de patiment? L’estrès se’ns manifesta en l’àmbit 
físic (contractures, mal de cap, etc.) i en l’àmbit psíquic, de manera 
entrellaçada.
L’estrès és manejable i controlable, i aquest és l’objecte del curs, 
que abordarem des d’una perspectiva eminentment pràctica. Des 
del vessant psicològic, aprendrem a saber què esperem individual-
ment de la vida i a detectar els factors que ens generen disconfort: 
els estressors. Aprendrem a concentrar-nos i a desfer-nos d’an-
goixes i patiments passats. Des del vessant fisiològic de l’estrès, 
aprendrem exercicis de relaxació, respiració, automassatge, mas-
satge i com adequar-los a cada situació. El resultat pretès és que, 
en finalitzar el curs, sapiguem determinar quins són els nostres es-
tressors i tinguem les eines adients per combatre’ls. 
El curs és eminentment pràctic i s’adreça principalment a profes- 
sionals que interaccionen en el seu treball diari amb altres persones: 
docents, estudiants, personal directiu, personal d’atenció al públic, 
etc. Les classes es realitzaran al gimnàs i caldrà que els alumnes 
portin roba còmoda, mitjons per anar descalços i una tovallola o 
un pareo.

Coordinació Jordi Buixadera Miró (Departament d’Administració d’Em-
preses de la UdL) i Palmira Rius Tormo (Departament d’In-
fermeria de la UdL)

Equip docent Jordi Buixadera Miró (UdL), Carme Campoy Guerrero (Hos-
pital de Santa Maria), Laura Pauls Pérez (Departament de 
Justícia), Alba Reñé Teulé (Departament d’Educació) i Pal-
mira Rius Tormo (UdL)

Hores lectives 20
Espai IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu 40 €
Places 20

PROGRAMA                                                                                        

Dimarts 13 
 Jordi Buixadera
10.30-11.30 h Introducció. Presentació del curs. Presentació dels 

assistents. Objectius del curs

saLUt i aLiMentaCiÓ
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 Palmira Rius
12.00-14.00 h Reconeixement d’estressors. Vivència del propi cos. 

Educació postural. Alineació i estiraments muscu-
lars

 Jordi Buixadera
16.00-18.00 h Felicitat, benestar i salut. Paràmetres bàsics. Auto-

diagnòstic. Emocions positives
 
Dimecres 14  
 Alba Reñé
09.30-11.30 h Relaxació en moviment. Respiració i relaxació. Tac-

te: relaxació i comunicació
12.00-14.00 h Relaxació muscular progressiva. Visualització crea-

tiva. Relaxació de l’entorn i creació d’un entorn fa-
vorable 

 Palmira Rius
16.00-18.00 h Interacció amb la societat. Art i salut. Taller de crea-

tivitat i expressió artística 

Dijous 15 
 Laura Pauls
09.30-11.30 h Angoixes. Reacció adaptativa davant d’una pèrdua. 

Alliberament de fantasmes i afrontament del futur
12.00-14.00 h Patrons d’efectors emocionals per autoinduir emo-

cions. Transmissió i percepció de les emocions
 Carme Campoy
16.00-18.00 h Tècniques bàsiques de sofrologia. Millorar la con-

centració, l’atenció i la memòria. Com aprendre a 
controlar l’estrès amb sofrologia 

 Sofropedagogia

Divendres 16  
 Carme Campoy
09.30-11.30 h Principis bàsics de massoteràpia
 Automassatge basat en la medicina xinesa
 Què podem fer en cas de patir cefalees
 Digitopuntura
 Jordi Buixadera i Palmira Rius
12.00-13.00 h Resum, valoracions i conclusions del curs
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34U4 

COnCePtes BÀsiCs en 
L’aLiMentaCiÓ. taLLers 
PrÀCtiCs. eLaBOraCiÓ de 
dietes
Del 20 al 22 de juliol
La Seu d’Urgell

En el curs impartirem coneixements bàsics sobre els aliments, les 
dietes i els nutrients, i aprendrem a calcular les necessitats energè-
tiques individuals. En cada part teòrica tractarem diferents temes 
basant-nos en el món de la nutrició i la seua utilització vers la nostra 
cultura d’una manera pràctica.
Al finalitzar cada sessió, farem exercicis en què es duran a terme 
menús amb càlcul de calories i el disseny de dietes equilibrades i 
terapèutiques. L’últim dia, realitzarem un taller pràctic amb aliments 
i mesures per calcular-ne l’aportació energètica.
Adreçat al públic i als estudiants que estiguin interessats a adquirir 
coneixements generals quant als aliments, els nutrients, les neces-
sitats energètiques i en la seua aplicació pràctica en l’elaboració de 
menús i dietes equilibrades d’una forma fàcil i saludable.
És necessari portar calculadora i retoladors de colors.

Coordinació Amalia Zapata Rojas (Departament d’Infermeria de la UdL)
Equip docent Neus Ramonet Sucarrat (Hospital Sant Joan de Déu de 

Manresa) i Amalia Zapata Rojas (UdL)

Hores lectives 20
Espai IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu 40 €
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dimarts 20 
 Neus Ramonet 
09.30-11.30 h Nutrició. Metabolisme energètic. Càlcul de la des-

pesa energètica basal
 Neus Ramonet i Amalia Zapata
12.00-14.00 h Exercici pràctic de les necessitats energètics indivi-

duals. Què necessitem i com ho calculem?
 Neus Ramonet
16.00-18.00 h De què es composen els aliments? Què son els ma-

cro i els micronutrients?
 Què passa amb les dietes terapèutiques? Tipus de 

dietes
 Neus Ramonet i Amalia Zapata
18.00-20.00 h Exercici pràctic sobre el valor dels aliments

saLUt i aLiMentaCiÓ
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Dimecres 21 
 Amalia Zapata
09.30-11.30 h Característiques nutricionals i valor nutritiu. Grups 

d’aliments
 Neus Ramonet i Amalia Zapata
12.00-14.00 h Exercici pràctic de menús
 Neus Ramonet i Amalia Zapata
16.00-20.00 h Taller pràctic de valoració de racions i realització de 

menús i de dietes

Dijous 22 
 Amalia Zapata
10.00-12.00 Guies alimentàries per una alimentació saludable. 

Racions d’aliments. Alimentació equilibrada. Dietes 
terapèutiques

 Neus Ramonet i Amalia Zapata
12.00-14.00 Exercici pràctic de valoració de dietes. Realització 

de dietes terapèutiques
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resPiraCiÓ i reLaXaCiÓ: dOs 
PrOPOstes Per aL Benestar

Del 21 al 23 de juliol
La Seu d’Urgell

Som en una societat que es caracteritza per estar en constant pro-
cés d’evolució, on es viu una vida plena d’obligacions i de presses. 
Aquesta evolució implica canvis profunds i accelerats, noves neces-
sitats, adaptació a situacions noves... Tot això fa que difícilment en 
el dia a dia puguem pensar en situacions que ens dirigeixin cap al 
nostre benestar i, en definitiva, cap a la nostra felicitat. 
Es planteja aquest curs posant especial èmfasi en la respiració i la 
relaxació com a eines per minvar les tensions i l’estrès. Es propo-
sen diferents tècniques sobre la manera com utilitzar els nostres 
recursos corporals per poder facilitar una respiració harmoniosa i 
eficaç, poder contactar amb el silenci, afluixar les tensions, localit-
zar les nostres habilitats corporals per expressar creativitat i millorar 
l’acceptació dels nostres límits, i així, obtenir millor rendiment amb 
menys esforç. El taller proposa una participació pràctica i vivencial 
en què —mitjançant la relaxació, la visualització, la imaginació, la 
respiració i la meditació— puguem ser capaços d’aconseguir millo-
rar les capacitats, per poder gaudir de benestar en el procés d’evo-
lució de cadascú.
Els alumnes hauran de portar roba còmoda, mitjons per estar a la 
sala, un mocador de coll o un fulard, una manta petita o una tova-
llola o un pareo.

Coordinació Araceli Fuentes Botargues (Departament de Medicina i 
Cirurgia de la UdL)

Equip docent Rosa Segura Aresté (fisioterapeuta)

Hores lectives 20
Espai IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu 40 €
Places 22

PROGRAMA                                                                                       
 
Dimecres 21 
 Rosa Segura
09.30-11.30 h Benvinguda, presentacions i qüestionari valoratiu
 Postura espontània
12.00-14.00 h Distensió i estiraments articulars. Els triangles, en 

què ens sustentem? Pausa i escolta

saLUt i aLiMentaCiÓ
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 Rosa Segura
16.00-18.00 h La relaxació. Resposta de relaxació
 Reconeixement i respecte dels límits
 Automassatges: zones de càrrega
 Escolta i relaxació
18.00-20.00 h Higiene postural. Bàscula pelviana i clavícula
 Diferents postures. Relaxació
 
Dijous 22 
 Rosa Segura
09.30-11.30 h Doin (toilette energètica). Meditació
 Estiraments globals i exercicis respiratoris. Relaxa-

ció
12.00-14.00 h Diafragma: alliberament d’adherències 
 Automassatges: zona d’eliminació abdominal 
 Els sentits, com ens relacionem. Concentració
 Rosa Segura
16.00-18.00 h Relaxació dinàmica
 Funció pulmonar i exercicis respiratoris
 Pausa i escolta
18.00-20.00 h Sortida exterior. Contacte amb el silenci
 Meditació dinàmica. Centrament
 
Divendres 23 
 Rosa Segura
09.30-11.30 h  Estiraments: pràctiques per a cada dia
 Comunicació no verbal. Tècniques de relaxació
12.00-14.00 h Per on circula l’energia?
 Postura dels meridians. Qüestionari valoratiu
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Un COP d’ULL a L’Univers

Del 2 al 4 de juliol
Àger

Es tracta d’un curs adreçat a tots els públics, principalment a aque-
lles persones que tenen curiositat per mirar el cel. El curs és de caire 
general ja que realitza una introducció als aspectes més destacats 
de l’astronomia i l’astrofísica, combinant el vessant més teòric amb 
les observacions. Sempre farem servir els recursos tecnològics que 
permet el Centre d’Observació de l’Univers, com, per exemple: els 
seus telescopis o el seu planetari. El curs s’estructura en tres blocs: 
teoria (que s’impartirà a l’aula), sessions de planetari i sessions 
pràctiques d’observació. Els dos primers blocs introdueixen, des 
d’un punt de vista teòric i amb el suport del planetari, els diversos 
camps de l’astronomia i l’astrofísica (des dels moviments aparents 
d’estrelles i planetes en el cel fins als orígens de l’univers). El tercer 
bloc consisteix a fer tres observacions: dues, nocturnes i, una, di-
ürna, que es realitzaran amb l’instrumental del centre. També inclou 
sessions introductòries als instruments a utilitzar i les tècniques per 
poder preparar una nit d’observació i treure’n el màxim profit.

Coordinació Salvador J. Ribas Rubio (Parc Astronòmic del Montsec-
Consorci del Montsec)

Equip docent Josep Manel Carrasco Martínez (Universitat de Barcelona), 
Xavier Palau Molins (Fundació Joan Oró), Salvador J. Ri-
bas Rubio (Consorci del Montsec) i Francesc Vilardell Sallés 
(Universitat d’Alacant) 

Hores lectives 20
Espai Centre d’Observació de l’Univers, Àger
Preu 40 €
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Divendres 2 
 Salvador J. Ribas
17.00-17.30 h Visita al COU i presentació del curs
17.30-19.30 h Moviments del cel i coordenades (realitzat al plane-

tari)
 Xavier Palau
19.30-20.30 h Instrumentació astronòmica bàsica
 Josep M. Carrasco, Xavier Palau, Salvador J. 
 Ribas i Francesc Vilardell
22.00-00.30 h Observació a ull nu, prismàtics i telescopis portàtils 
 

CiÈnCia i teCnOLOGia
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Dissabte 3  
 Josep M. Carrasco 
10.00-12.00 h Viatge pel sistema solar (inclou sessió de planetari)
 Josep M. Carrasco, Xavier Palau, Salvador J. 
 Ribas i Francesc Vilardell
12.30-14.30 h Tècniques i observació del sol
 Francesc Vilardell
16.30-18.30 h La vida de les estrelles (inclou sessió de planetari)
 Salvador J. Ribas i Francesc Vilardell
19.00-20.30 h Com preparar una observació astronòmica
 Josep M. Carrasco, Xavier Palau, Salvador J. 
 Ribas i Francesc Vilardell
22.00-01.00 h Observació a les cúpules del COU. Obtenció 

d’imatges
 
Diumenge 4 
 Josep M. Carrasco
10.30-11.30 h Com és la nostra galàxia?
 Francesc Vilardell
11.45-12.45 h Un univers ple de galàxies
 Xavier Palau
12.45-14.15 h  Cosmologia. L’origen i evolució de l’univers
 Salvador J. Ribas
16.00-17.30 h L’Evolució... (sessió de planetari) i cloenda del curs
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37L2 

CUrs PrÀCtiC sOBre dOMÒtiCa

Del 5 al 8 de juliol
Lleida

L’objectiu principal del curs és donar una visió aprofundida i molt 
actualitzada dels sistemes domòtics i de la manera com es realitza 
un projecte de domòtica. El curs partirà d’un enfocament acadèmic 
i generalista del que és la domòtica, quins sistemes engloba i quines 
tecnologies alternatives existeixen al mercat; aquesta aproximació 
es complementarà amb un enfocament més pràctic, el del món pro-
fessional, de la manera com es realitza un projecte domòtic i quins 
productes comercials existeixen. El curs pretén incloure hores de 
demostracions pràctiques per visualitzar a petita escala un sistema 
domòtic que controli alguns dispositius.
El curs s’adreça a arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, engi-
nyers tècnics, estudiants d’enginyeries i professionals que vulguin 
adquirir coneixements o ampliar-los sobre els sistemes i els projec-
tes de domòtica.

Coordinació Marc Medrano Martorell (Departament d’Informàtica i Engi-
nyeria Industrial de la UdL)

Equip docent Marc Medrano Martorell (UdL), Guillermo Sanjuan de Diego 
(PentaDom, Edificios Inteligentes) i Cristian Solé Cutrona 
(UdL)

Hores lectives 30
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 60 €
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 5 
 Marc Medrano i Cristian Solé
09.30-10.00 h Introducció i presentació del curs
 Cristian Solé
10.00-11.30 h Definicions i introducció
12.00-14.00 h Instal·lacions que cal controlar, mode de control i 

normativa
 Guillermo Sanjuan
16.00-18.00 h Situació actual. Àmbits d’actuació. Mercats verti-

cals. Actors que intervenen en el mercat
18.00-20.00 h Canals de comercialització
 
Dimarts 6 
 Guillermo Sanjuan
09.30-11.30 h Història i evolució del mercat. Situació actual de la 

domòtica

CiÈnCia i teCnOLOGia
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12.00-14.00 h Fases d’un projecte domòtic. Especificacions. Càl-
culs de potència i dimensionat

 Guillermo Sanjuan
16.00-18.00 h Fases d’un projecte domòtic. Desenvolupament del 

disseny. Aprovació del projecte per part del client
18.00-20.00 h Fases d’un projecte domòtic. Repartiment de tas-

ques i implementació. Últims ajustaments in situ
 
Dimecres 7 
 Guillermo Sanjuan
09.30-11.30 h Panoràmica de la gama de productes dels princi-

pals fabricants. AMX, Philips, Lutron, KNX
12.00-14.00 h Panoràmica de la gama de productes dels princi-

pals fabricants. AMX, Philips, Lutron, KNX
 Guillermo Sanjuan
16.00-20.00 h Demo amb equips reals. Exemples i bones pràcti-

ques, programació. Exemples i bones pràctiques, 
dissenys de panells

 
Dijous 8 
 Guillermo Sanjuan
09.30-11.30 h Demo amb equips reals. Exemples i bones pràcti-

ques, programació. Exemples i bones pràctiques, 
dissenys de panells

12.00-14.00 h Demo amb equips reals. Demostració d’un petit sis-
tema domòtic que controli algun dispositiu

 Guillermo Sanjuan
16.00-18.00 h Demo amb equips reals. Demostració d’un petit sis-

tema domòtic que controli algun dispositiu
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38L2 

sUCs: teCnOLOGia 
d’eLaBOraCiÓ i vaLOr 
nUtriCiOnaL

Del 5 al 9 de juliol
Lleida

El curs es planteja com una introducció al sector dels sucs, en el 
qual es pretén donar una visió general sobre alguns aspectes rela- 
cionats amb els sucs de fruita. En el curs s’abordaran temes com: la 
situació del sector, la legislació bàsica, la tecnologia de l’elaboració 
i el valor nutricional dels sucs. 
El present curs va dirigit a totes les persones que puguin estar inte-
ressades a tenir un coneixement general previ sobre el sector dels 
sucs de fruita, l’elaboració i el valor nutricional.

Coordinació Salvador Garza Garza (Departament de Tecnologia d’Ali-
ments de la UdL)

Equip docent Salvador Garza Garza (UdL), Mario Mesegué Mora (Indullei-
da, SA) i Maria Teresa Piqué Ferré (UdL)

Hores lectives 20
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 40 €
Places 20

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 5 
 Salvador Garza
09.30-11.30 h Introducció al sector. Legislació bàsica
12.00-14.00 h Operacions prèvies al processat
 
Dimarts 6 
 Salvador Garza
09.30-11.30 h Operacions de processat de sucs I
12.00-14.00 h Taller: elaboració de sucs i nèctars 
 
Dimecres 7 
 Salvador Garza
09.30-11.30 h Operacions de processat de sucs II
 Mario Mesegué
12.00-14.00 h Visita a una indústria
 

CiÈnCia i teCnOLOGia
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Dijous 8 
 Salvador Garza
09.30-11.30 h Alteracions i adulteracions
12.00-14.00 h Taller: anàlisi de qualitat i anàlisi sensorial en sucs

Divendres 9 
 Maria Teresa Piqué
09.30-11.30 h Composició i valor nutricional dels sucs
12.00-14.00 h Els sucs com a font de salut
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39L2 

iniCiaCiÓ a La rOBÒtiCa aMB 
LeGO MindstOrM

Del 5 al 9 de juliol
Lleida

En aquest curs s’impartiran les nocions necessàries per tal de poder 
construir robots capaços de realitzar tasques senzilles, fent ús del 
programari i maquinari que es proporciona en el kit de Lego Mind-
storm. Els kits que s’utilitzaran en el curs consten d’un conjunt de 
peces que permeten muntar petits robots mòbils amb funcionalitats 
diferents. Permeten utilitzar un conjunt de sensors i actuadors que 
capten informació de l’entorn per establir reaccions en els petits 
robots.
Els petits robots mòbils es poden configurar fàcilment amb un pro-
gramari especial que permet una programació d’alt nivell d’una ma-
nera ràpida i centrada en l’aplicació que es vol desenvolupar sense 
que siguin necessaris coneixements informàtics.

Coordinació Jordi Palacín Roca (Departament d’Informàtica i Enginyeria 
Industrial de la UdL)

Equip docent Tomàs Pallejà Cabré (UdL), Mercè Teixidó Cairol (UdL) i 
Marcel Tresánchez Ribes (UdL)

Hores lectives 20
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 40 €
Places 20

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 5
 Tomàs Pallejà, Mercè Teixidó i Marcel Tresánchez
16.00-18.00 h Presentació del curs. Introducció a Lego Mind-

storm
18.00-20.00 h Teoria i pràctica sobre sensors i actuadors utilitzant 

el hardware de Lego Mindstorm

Dimarts 6
 Tomàs Pallejà, Mercè Teixidó i Marcel Tresánchez
16.00-18.00 h Construcció de l’estructura mecànica d’un pri-

mer robot senzill seguint pas a pas una guia de  
muntatge

18.00-20.00 h Introducció a la programació amb el software Lego 
Mindstorm

 

CiÈnCia i teCnOLOGia
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Dimecres 7
 Tomàs Pallejà, Mercè Teixidó i Marcel Tresánchez
16.00-18.00 h Construcció de l’estructura mecànica d’un segon 

robot amb elements d’accionament mecànic
18.00-20.00 h Programació i validació del comportament del se-

gon robot

Dijous 8
 Tomàs Pallejà, Mercè Teixidó i Marcel Tresánchez
16.00-18.00 h Teoria i pràctica de la comunicació entre diferents 

dispositius Bluetooth i l’ús de sensors avançats 
com el giroscopi, l’acceleròmetre i la brúixola

18.00-20.00 h Construcció i programació de robots mòbils amb 
funcions avançades

 
Divendres 9
 Tomàs Pallejà, Mercè Teixidó i Marcel Tresánchez
16.00-18.00 h Disseny i construcció d’un robot mòbil aplicant els 

coneixements adquirits i en estil lliure
18.00-20.00 h Presentació conjunta dels robots construïts per ca-

dascun dels equips
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40A2 

iMatGes de L’Univers

Del 8 a l’11 de juliol
Àger

Aquest és un curs adreçat al públic general que ja ha descobert el 
món de l’astronomia i vol començar a introduir-se en un món molt 
complex com és el de la imatge astronòmica. Com es ben conegut 
en l’astronomia, la imatge és el mètode més habitual d’estudi dels 
objectes celestes. En aquest curs d’introducció a la imatge astronò-
mica, es veuran l’operativa i els conceptes bàsics de l’observació 
astronòmica orientada a la imatge. Els assistents s’iniciaran amb les 
tècniques d’obtenció d’imatge amb diversos instruments. El curs 
comptarà amb sessions diürnes per obtenir imatges del sol amb els 
sistemes especials necessaris, i amb sessions nocturnes per des-
cobrir i introduir-se en el difícil però apassionant món de la imatge 
en astronomia.

Coordinació Salvador J. Ribas Rubio (Parc Astronòmic del Montsec - 
Consorci del Montsec)

Equip docent Eduard Garcia-Ribera (astrofotògraf), Pere Gil Rodríguez 
(astrofotògraf) i Salvador J. Ribas Rubio (Consorci del Mont-
sec)

Hores lectives 20
Espai Centre d’Observació de l’Univers, Àger
Preu 130 €
Places 15

PROGRAMA                                                                                       

Dijous 8  
 Salvador J. Ribas
17.30-18.00 h Benvinguda i visita al Centre
18.00-19.00 h El telescopi
 Pere Gil i Salvador J. Ribas
19.30-20.30 h Com preparar una nit d’observació
 Eduard Garcia-Ribera, Pere Gil i Salvador J. 

Ribas
22.00-00.00 h Sessió pràctica d’ús de telescopis
 
Divendres 9
 Salvador J. Ribas
18.00-19.00 h Els detectors astronòmics
19.00-20.00 h Coordenades celestes (sessió de planetari)
 Eduard Garcia-Ribera
20.00-20.30 h Preparació de la nit
 Eduard Garcia-Ribera, Pere Gil i Salvador J. 

Ribas
22.00-01.00 h Obtenció d’imatges I

CiÈnCia i teCnOLOGia
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Dissabte 10  
 Eduard Garcia-Ribera
11.00-12.30 h Tractament d’imatges planetàries
12.30-14.00 h Obtenció d’imatges solars
 Eduard Garcia-Ribera
17.00-18.30 h Tractament d’imatges solars
 Salvador J. Ribas
19.00-20.00 h La càmera CCD: característiques i calibracions
 Pere Gil
22.30-23.00 h Preparació de la nit
 Eduard Garcia-Ribera, Pere Gil i Salvador J. 

Ribas
23.00-02.00 h Obtenció d’imatges II
 
Diumenge 11 
 Pere Gil
10.30-12.00 h Tractament d’imatges CCD I
12.30-14.00 h Tractament d’imatges CCD II
14.00-14.30 h Cloenda
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41U4

inteGraCiÓ de sisteMes de 
GeneraCiÓ sOLar en ediFiCis

Del 20 al 23 de juliol
La Seu d’Urgell

El principal objectiu que es planteja el curs és el de donar nocions 
de què són i com funcionen els sistemes de generació solar i els 
diferents tipus d’instal·lacions que poden realitzar-se, centrant-nos 
en la incorporació als edificis. Per conèixer el seu funcionament, 
s’explicaran les eines d’avaluació energètica tant dels sistemes de 
generació solar com dels edificis, en els quals poden anar incorpo-
rats de forma integrada o no. En relació directa amb aquest últim 
punt, es destinarà una part del curs a explicar els diferents tipus de 
programes de simulació dinàmica que permeten avaluar energètica-
ment els edificis.
El curs s’orienta principalment a enginyers i a arquitectes però tam-
bé a qualsevol estudiant interessat en la temàtica dels sistemes de 
generació solar i en la seua integració arquitectònica.

Coordinació Daniel Chemisana Villegas (Departament de Medi Ambient i 
Ciències del Sòl de la UdL)

Equip docent Jordi Cipriano Líndez (CIMNE), Daniel Chemisana Villegas 
(UdL), Chiara Lodi (UdL) i Joan Ignasi Rosell Urrutia (UdL)

Hores lectives 20
Espai IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu 40 €
Places 20

PROGRAMA                                                                                       

Dimarts 20 
 Joan Ignasi Rosell i Daniel Chemisana
09.30-11.30 h Sistemes de generació solar. Tipologia de sistemes
12.00-14.00 h Aplicacions dels sistemes de generació solar 
 Pràctica d’ordinador sobre el dimensionat d’ins- 

tal·lacions fotovoltaiques: PVSYST
 
Dimecres 21 
 Jordi Cipriano, Joan Ignasi Rosell i Daniel 
 Chemisana
09.30-11.30 h Sistemes de generació solar integrats en edificis
12.00-14.00 h Façanes fotovoltaiques
 Jordi Cipriano, Joan Ignasi Rosell i Daniel 
 Chemisana
16.00-18.00 h Caracterització elèctrica d’un mòdul fotovoltaic sota 

condicions diverses
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Dijous 22 
 Chiara Lodi
09.30-11.30 h Simulació dinàmica del comportament energètic 

d’edificis
12.00-14.00 h Eines de simulació
 Chiara Lodi
16.00-18.00 h Càlculs de demanda i consum energètic d’un edifici 

mitjançant un programa de simulació dinàmic
 
Divendres 23 
 Joan Ignasi Rosell i Chiara Lodi
09.30-11.30 h Avaluació energètica d’edificis. Monitorització 

d’edificis
12.00-14.00 h Anàlisi de resultats. Validació dels resultats numè-

rics mitjançant els resultats experimentals
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GrUP d’investiGaCiÓ PreHistÒriCa de La UdL

CUrs teOriCOPrÀCtiC 
d’arQUeOLOGia viLars 2010

Del 6 al 10 de setembre
Arbeca

L’objectiu principal del curs és introduir els participants en el conjunt 
de tasques que comporta la recerca arqueològica sobre el terreny. 
La participació implica l’excavació pràctica i la formació en el con-
junt de tasques del registre arqueològic: planimetria, rentatge, tria i 
classificació de materials. Integra igualment les tasques derivades 
del sistema de mostratge, tractament de sediment i tria de mostres. 
Aquest curs s’adreça especialment a l’alumnat amb interès per co-
nèixer la metodologia arqueològica pràctica de camp, complement 
essencial de les classes bàsicament teòriques impartides en les au-
les universitàries. Així mateix, el curs està obert a totes les persones 
interessades en l’arqueologia en general o en la problemàtica arque-
ològica de la primera edat del ferro i el sorgiment i desenvolupament 
de la cultura ibèrica.

Coordinació Emili Junyent Sánchez (Departament d’Història de la UdL)
Equip docent Natàlia Alonso Martínez, Emili Junyent Sánchez, Joan B. 

López Melción, Francesca Mastria, Ariadna Nieto Espinet, 
Núria Vilella Vilella, Sílvia Vila Moreiras, Oscar Escala Abad, 
Jordi Martínez Majoral, Andreu Moya Garra, Enric Tartera  
Bieto i Ares Vidal Aixalà (Grup d’Investigació Prehistòrica de 
la UdL). Professorat convidat: Vicente Lull Santiago (Univer-
sitat Autònoma de Barcelona)

Hores lectives 50
Espai Jaciment arqueològic de la Fortalesa d’Arbeca i Centre 

d’Arqueologia d’Arbeca (les Garrigues)
Preu 60 € (inclou l’allotjament i la manutenció)
Places 15

PROGRAMA                                                                                       

El curs compaginarà diàriament classes teòriques i pràctiques, en 
les quals s’oferiran coneixements d’arqueologia de camp a través 
de l’experiència directa en excavació. El contingut del programa 
pretén introduir els participants en totes les tasques bàsiques de 
la formació teoricometodològica dels nous especialistes en arque-
ologia (planificació de la recerca, excavació, registre i explotació de 
les dades).

aLtres CUrsOs i COnGressOs
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De forma sintètica, es tracten els aspectes següents:

• L’arqueologia de camp: estratègies i mètodes d’excavació.
• Els sistemes de registre: disseny i models actuals.
• La topografia i el dibuix sobre el terreny: mètodes, tècniques i 

instruments.
• La recerca  interdisciplinària: recollida, tractament, tria i anàlisi 

de les mostres.
• De la descripció a la interpretació: la Harris Matrix i el diagrama 

estratigràfic.
• La documentació i l’anàlisi de materials arqueològics.
• La informatització de l’excavació: bases de dades, infografia, 

realitat virtual i realitat augmentada.
 
Els participants que ho desitgin podran participar en la XXVI Cam-
panya d’Excavacions al jaciment dels Vilars, de manera que tindran 
la possibilitat d’aplicar i ampliar els coneixements adquirits durant el 
curs. Aquesta intervenció es durà a terme entre els dies 13 i 24 de 
setembre. Per participar en aquesta campanya caldrà fer la preins-
cripció en el moment de formalitzar la preinscripció al Curs Teorico-
pràctic d’Arqueologia Vilars 2010.

Per a més informació i inscripcions:
Natàlia Alonso Martínez

Grup d’Investigació Prehistòrica
Universitat de Lleida
Pl. Víctor Siurana, 1

25003 Lleida
Tel. 973 702 028

nalonso@historia.udl.cat

aLtres CUrsOs i COnGressOs
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Centre teCnOLÒGiC FOrestaL de CataLUnya

aPrÈn a Crear La teva PrÒPia 
eMPresa

Del 26 al 30 de juliol
Solsona

El curs es desenvolupa en una aula informàtica amb un ordinador 
per cada alumne. Consta de sessions teòriques de cada tema se-
guides per una part pràctica corresponent on els alumnes podran 
començar a aplicar els coneixements adquirits al seu cas pràctic de 
pla d’empresa. Després de les 45 hores lectives hi haurà unes tuto-
ries destinades a solucionar els dubtes que els alumnes puguin tenir 
a l’hora d’acabar de confeccionar el seu pla d’empresa. L’avaluació i 
superació del curs es basa en una assistència mínima al 80% de les 
sessions i el lliurament d’un pla d’empresa correctament elaborat. 
El curs va adreçat a estudiants de darrer curs de primer cicle, estu-
diants de segon cicle i alumnes titulats que tinguin interès en conèi-
xer el procediment per iniciar un projecte empresarial o que vulguin 
desenvolupar la seua pròpia empresa.

Coordinació Francesc Altès Nolla (CTFC) i Manuel Ruiz González (Depar-
tament d’AEGERN de la UdL)

Hores lectives 45
Preu La matrícula és gratuïta. Cal abonar 132 € per l’allotjament 

i el dinar dels 5 dies. Sense l’allotjament, cal abonar 60 €
Places 15
Codi C-04/10

PROGRAMA                                                                                       

Les sessions teòriques d’aquest curs se centraran a treballar els 
següents epígrafs:

• Introducció al món dels emprenedors i les seves característi-
ques

• Els plans d’empresa
• Les noves tecnologies de la informació i la comunicació aplica-

des
• El món de l’empresa.

Les sessions pràctiques se centraran a elaborar un pla d’empresa 
- cas pràctic.

Tant les sessions pràctiques com les teòriques es contrastaran amb 
el coneixement de determinades experiències pràctiques d’empre-
nedors.

aLtres CUrsOs i COnGressOs
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Inscripcions: Per formalitzar la inscripció, s’ha d’enviar a la secre-
taria del curs, per correu, fax o web, la butlleta d’inscripció, la foto-
còpia del DNI i el resguard bancari de pagament.

Inici de la matrícula d’aquest curs: 1 de juny

Per a més informació i inscripcions:
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Pujada del Seminari, s/n
25280 Solsona

Tel. 973 48 17 52
Fax 973 48 13 92
formacio@ctfc.cat
http://www.ctfc.cat

aLtres CUrsOs i COnGressOs
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COnGrÉs de sÒLs de MUntanya 
i Canvi GLOBaL

Del 14 al 17 de juliol
La Seu d’Urgell

Des de l’any 1994 s’imparteix a la Seu d’Urgell el curs Estudi de 
Camp dels Sòls de la Cerdanya dins de la Universitat d’Estiu de 
la UdL. Al llarg d’aquests anys, s’ha recopilat i generat informació 
sobre els sòls de muntanya i la seua relació amb la resta de com-
ponents del medi natural, gràcies a la contribució del professorat 
convidat en les diferents edicions. 
Aquesta serà la quinzena edició d’aquest curs, que vol aprofitar-
se de l’experiència en sòls de muntanya i la relació amb els altres 
components del medi natural i social per organitzar un congrés que 
posi en comú qüestions actuals dels sòls de muntanya en el marc 
del canvi global, tant climàtic com d’ocupació i usos del sòl, princi-
palment el despoblament de les àrees de muntanya que afecta no 
només els Pirineus sinó altres àrees muntanyoses d’Europa.

Coordinació Jaume Boixadera Llobet i Rosa M. Poch Claret (Departa-
ment de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la UdL) 

Hi intervenen Jaume Boixadera Llobet (DAR-UdL), Frederic Fillat Estaqué 
(IPI-JacaCSIC), Philippe Lagacherie (INRA Montpeller), Luca 
Montaranella (European Soil Bureau, Joint Research Center, 
Ispra, Itàlia), Rosa M Poch Claret (UdL), Ferran Salvador 
Franch (Universitat de Barcelona), Joan Manel Soriano 
López (Universitat Autònoma de Barcelona), Gottfried 
Tappeiner (Universitat d’Innsbruck) i Valentí Turu Michels 
(Fundació Marcel Chevalier, Andorra).

Hores lectives 30
Espai Sala de la Immaculada, de la Seu d’Urgell
Places 60

PROGRAMA                                                                                       

Dimecres 14 
09.30-18.00 h Presentació de ponències convidades i de comuni-

cacions (tipus pòster)
 
Dijous 15  
09.00-19.00 h Sortida: pic del Niu de l’Àliga (la Molina). Evolució 

del glacialisme a la Cerdanya. Trets edàfics peri-
glacials. Ús pratícola i ramader dels prats d’altura. 
Qualitat de sòls de muntanya

aLtres CUrsOs i COnGressOs
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Divendres 16  
 
09.00-19.00 h Sortida: Lles - vall d’Arànser. Sòls desenvolupats 

sobre materials granítics de la vall d’Arànser. Pro-
cessos edàfics: podzolització, acidificació, formació 
de torberes. Significació paleoclimàtica. Geomorfo-
logia glacial. Explotació forestal i pradenca

Dissabte 17 
 
09.00-16.00 h Sortida: sòls de la plana de la Cerdanya. Trets pa-

leoclimàtics. Influència del regadiu i dels usos ac-
tuals del sòl en la seua qualitat com a embornals 
de carboni

Per formalitzar la matrícula, adreceu-vos al web del Congrés 
(http://solsmuntanya.udl.cat), on trobareu tota la informació i el 
procediment per realitzar les inscripcions.

aLtres CUrsOs i COnGressOs
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LLenGUa i CULtUra HisPÀniCa 
Per a estranGers

Del 5 al 23 de juliol 
Lleida i la Seu d’Urgell

La finalitat del curs és fer possible que els estrangers que volen 
estudiar llengua i cultura espanyoles puguin fer una estada d’un 
mes a Espanya per perfeccionar in situ el seu coneixement de les 
cultures i les llengües hispàniques. En un ambient de convivència i 
contacte amb joves de tot el món, els estudiants podran gaudir de 
l’ensenyament de professorat amb anys d’experiència en la didàcti-
ca de l’espanyol com a llengua estrangera. Al mateix temps, podran 
entrar en contacte amb les cultures del nostre país. El curs compleix 
perfectament els requisits de les beques MAEC-AECID convocades 
per l’Estat espanyol, que s’ofereixen a estudiants de països no his-
pànics per fer una estada a Espanya durant el mes de juliol.

Coordinació Xavier Terrado Pablo (Departament de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica de la UdL)

Equip docent Julián Acebrón Ruiz (UdL), Maite Alarcón Iglesias (UdL), M. 
Ángeles Calero Fernández (UdL), Sagrario Calero Fernández 
(col·legi Arabell), Soledad Couto Frías (Universitat Antonio 
de Nebrija), Rocío Donés Rojas (Universitat de Jilin, Xina) i 
Xavier Terrado Pablo (UdL)

Hores lectives 100 (60 h d’Espanyol com a Llengua Estrangera i 40 h de 
Cultura Hispànica)

Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont (Lleida) i IES 
Joan Brudieu (la Seu d’Urgell)

Preu 200 € universitaris amb conveni amb la UdL / 300 € altres 
persones. En ambdós casos s’hi ha d’afegir 100 € pel  
pagament del manual docent i dels autocars de les 
excursions 

Places 30

PROGRAMA                                                                                       

El nivell del curs correspondrà al grau B1 dels nivells de referència 
de l’Institut Cervantes. Les classes s’impartiran en horari de tarda, 
amb el suport de visites i d’excursions culturals:

• Del 5 al 10 de juliol les classes s’impartiran a Lleida
• El dia 11 de juliol es farà una excursió als Pirineus i el curs es 

traslladarà a la Seu d’Urgell
• Del 12 al 23 de juliol el curs s’impartirà a la Seu d’Urgell   

La part de llengua espanyola serà impartida per tres professores, 
una cada setmana. D’aquesta manera, es pretén que els estudiants 
rebin diferents tipus d’estímuls lingüístics. S’utilitzarà el llibre Aula 

aLtres CUrsOs i COnGressOs
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internacional (editorial Difusión) i es donarà a l’estudiant la possi-
bilitat de completar la feina amb el Cuaderno de ejercicios com a 
activitat fora de l’aula. S’inclouran altres activitats, com el visionat 
de vídeos (publicitat, curtmetratges, fragments de pel·lícules, etc.) i 
pràctiques auditives i escrites a partir de material espontani. Es pre-
tén que l’alumne tingui un fil conductor a través del llibre però també 
que entri en contacte amb molts altres materials.

Per formalitzar la matrícula, adreceu-vos al web de la Universitat 
d’Estiu (http://estiu.udl.cat). Dins del curs “Llengua i Cultura Hispà-
nica per a Estrangers” trobareu tota la informació i el procediment 
per realitzar les inscripcions.

aLtres CUrsOs i COnGressOs
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aCtivitats 
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LLEIDA

Dijous 8 de juliol, a les 19.00 h
Amazonas, de Numancia Rojas, una sessió de contar contes al Campus de 
Cappont

Dijous 8 de juliol, a les 21.00 h
Sopar de la Universitat d’Estiu al Campus de Cappont

Dijous 8 de juliol, a les 23.00 h
Observació Astronòmica al campus de Cappont a càrrec de l’Associació 
Astronòmica de Lleida

Museu de Lleida
C/ Sant Crist, 1. 25002 Lleida
Amb l’acreditació de la Universitat d’Estiu tindreu dret a accedir al Museu de 
Lleida per 2 euros.
Del 6 al 9 de juliol, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Sentropia, l’spa de l’ekke 
Av. Rovira Roure 41-43 Lleida 
Telèfon: 902 110 522 
2x1: Omple el val que trobaràs amb la documentació de la Universitat d’Estiu 
i, per la compra d’una entrada, n’obtindràs una altra de regal. 
Promoció vàlida durant el mes de juliol del 2010.

LA SEU D’URGELL

Dimecres 14 de juliol, a les 21.00 h
Sopar al Parc del Segre

Dimarts 20 de juliol, a les 21.00 h
Sopar al Parc del Segre

Lloguer de bicicletes
Botiga Baridana 
C/ Santa Maria, 11 (davant de la Catedral)
Telèfon: 630 124 104
1 hora: 5 €
Mig dia (matí o tarda): 10 €
La presentació de la credencial de la Universitat d’Estiu dóna dret a un des-
compte del 20%
Les bicicletes s’han de reservar, com a mínim, el dia anterior.

Ruta en bicicleta
Botiga Baridana 
C/ Santa Maria, 11 (davant de la Catedral) 
Telèfon: 630 124 104
Excursió de quatre hores per la rodalia de la Seu d’Urgell amb un guia.
Inclou lloguer de la bicicleta, assegurança i guia. El grup mínim és de 20 per-
sones.
Preu: 30 €

Esports d’aventura
Parc del Segre
Parc del Segre, s/n
Telèfon: 973 360 092 
Ràfting: 17,50 €
Piragüisme en aigües tranquil·les: 9 €

Caldea. Espai termolúdic
Parc de la Mola, 10. Escaldes-Engordany
Telèfon: +376 800 999
2x1: Omple el val que trobaràs amb la documentació de la Universitat d’Estiu 
i, per la compra d’una entrada, n’obtindràs una altra de regal.
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nOrMativa d’insCriPCiÓ

PLACES
Les places es cobriran per rigorós ordre d’inscripció. L’organització 
es reserva el dret d’anul·lar els cursos de la Universitat d’Estiu de la 
UdL que no tinguin un mínim de persones inscrites. En aquest cas, 
les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan 
aviat com sigui possible i se’ls oferirà l’oportunitat d’accedir a un 
altre curs o de recuperar l’import pagat.

LLOC I TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Les inscripcions per a la Universitat d’Estiu de la UdL es poden for-
malitzar personalment, per correu postal o electrònic, per fax o per 
telèfon, a l’Oficina de la Universitat d’Estiu (UdL, Edifici Polivalent, 
C/ Jaume II, 71, planta baixa, 25001 Lleida; tel. 973 703 390, fax 
973 703 398, a/e: estiu@estiu.udl.cat). L’horari d’atenció al públic de 
l’Oficina és de 9.00 a 14.00 h.
És imprescindible que les persones que vulguin formalitzar la matrí-
cula per correu truquin prèviament a l’Oficina de la Universitat d’Es-
tiu per saber si el curs té places disponibles.
La inscripció es considera anul·lada si en el termini de dos dies no 
es realitza el pagament dels drets de matrícula i, si escau, d’allot-
jament. 
El termini d’inscripció està obert des del 6 de maig fins al dia abans 
que comencin els cursos. Tanmateix, recomanem que es formalitzi 
la matrícula abans del 23 de juny, per evitar que el curs sigui anul·lat 
per manca d’inscrits.

DOCUMENTACIÓ
Per a la formalització de la matrícula cal presentar la butlleta d’ins-
cripció degudament emplenada.

DRETS DE MATRÍCULA
L’estudiant que vol assistir a un curs de la Universitat d’Estiu de la 
UdL ha de pagar l’import de la matrícula d’inscripció que apareix en 
la informació de cada curs que s’ofereix en aquest programa. No és 
possible inscriure’s a cursos incompatibles per horari.
Si es formalitza la matrícula abans del 31 de maig es té dret a una 
reducció del 15% en el preu de la matrícula i si es fa entre l’1 i el 
18 de juny es té dret a una reducció del 10% (descomptes no acu-
mulables).

FORMA DE PAGAMENT
Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar la inscripció a l’Ofici-
na de la Universitat d’Estiu (C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 
703390 a/e: estiu@estiu.udl.cat) i us lliuraran el full de pagament 
que heu de portar a ingressar a la Caixa, la Caixa de Catalunya o el 
Banc de Santander.
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ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA
Només es podrà anul·lar la matrícula en casos de força major, de-
gudament justificats per escrit a l’Oficina de la Universitat d’Estiu, 
abans del 23 de juny. Amb posterioritat a aquesta data no s’anul·larà 
cap matrícula i, per tant, no se’n retornarà l’import.

CERTIFICACIONS
La Universitat de Lleida estendrà certificats d’aprofitament d’un curs 
als estudiants que, havent-ne pagat els drets d’inscripció, hagin as-
sistit com a mínim al 80% de les classes i hagin superat l’avaluació. 

CRÈDITS DE LLIURE CONFIGURACIÓ
Tots els cursos, excepte el d’Imatges de l’Univers, donen dret al 
reconeixement de crèdits de lliure configuració per la UdL, segons 
els criteris establerts pel Consell de Govern de la UdL. 
Pel que fa al reconeixement de crèdits de les universitats de la Xarxa 
Vives s’ha de contactar amb cada universitat.

FORMACIÓ PERMANENT PER A PROFESSORAT
Tots els cursos amb una durada mínima de 15 hores seran recone-
guts com a activitats de formació permanent adreçades a professo-
rat d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària 
i d’ensenyaments de règim especial d’acord amb l’Ordre de 7 de 
setembre de 1994, per la qual s’estableixen els requisits i el proce-
diment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades 
al professorat.

ALLOTJAMENT
L’estudiantat matriculat als cursos que tenen lloc a la Seu d’Urgell 
pot reservar allotjament en el Centre Residencial i de Serveis (C/ 
Sant Joan Baptista de la Salle, 51, 25700 la Seu d’Urgell) en règim 
de pensió completa i habitació doble. El cost és de 27,50 € per per-
sona i dia, i inclou des del sopar fins al dinar de l’endemà. Les pla-
ces són limitades i es cobreixen per rigorós ordre d’inscripció. Les 
persones que hi estan interessades han de reservar plaça indicant-
ho en la butlleta d’inscripció i han de pagar l’import de l’allotjament 
juntament amb l’import de la matrícula. No s’accepten rectificacions 
posteriors en la reserva.

Es pot consultar més informació sobre allotjament a la Seu d’Urgell 
a http://www.turismeseu.com

Per a la resta de cursos podeu contactar amb l’Oficina de la Uni-
versitat d’Estiu (C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida; tel. 973 703 390, a/e: 
estiu@estiu.udl.es), on us facilitaran informació sobre allotjaments.
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BUtLLeta d’insCriPCiÓ

DADES PERSONALS

DNI o passaport   Nom
 
Primer cognom Segon Cognom
 
Adreça  
 
Població                     CP 
 
Comarca/província   Tel. 
 
Adreça electrònica   Data de naixement  

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. 

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Ca-
ràcter Personal, les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en un fitxer 
degudament registrat del que és titular la Universitat de Lleida amb la finalitat d’atendre 
aquesta relació i ser informat d’activitats que realitza la Universitat de Lleida. Les dades 
personals facilitades són confidencials i d’ús exclusiu de la Universitat i són tractades 
d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. El titular de les da-
des por exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant 
escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

Signatura:

Marqueu els cursos a què us voleu inscriure específicament:

CODI TÍTOL hores preu 

 ART I HUMANITATS   
01E1 Pintura Mural: Models i Processos de Creació 30 60 € 
02L2 Pensament, Onomàstica i Tradició Clàssica en el 
 Món Medieval 20 40 € 
03T2 Pels Camins de l’Aigua: les Hidroelèctriques al Pallars 30 60 € 
04U3 Retrat d’una Ciutat 30 60 €  
05U3 Verdi-Wagner: Dos Perfils 20 40 € 
    

 DRET, ECONOMIA, POLÍTICA I SOCIETAT   
06L2 Excel per a la Gestió Financera de l’Empresa 20 40 € 
07L2 Guia per la Internacionalització: Aprendre Mitjançant 
 Internet 20 40 €  
08L2 Com Actuar Davant la Pobresa Energètica 20 40 €  
09L2 Turisme a Lleida. Un Ventall de Possibilitats 30 60 €  
10U3 Justícia Social, Cooperació i Drets Humans, la Lluita 
 Contra la Pobresa 20 40 € 
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11U3 Com Interpretar la Informació Comptable 20 40 € 
12U4 Per Què i Com Incorporar els Homes en la Igualtat 
 de Gènere? 20 40 €  
    

 EINES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES   
13L2 Rumb Nord. Guia d’Orientació i de Lectura de Mapes 
 per a Usuaris de GPS 20 40 € 
14L2 Com Fer una Presentació d’Èxit. Aplicacions i Tècniques 
 (6a Edició) 30 60 €  
15L2 Introducció als SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica) 
 de Programari Lliure 20 40 €  
16L2 Aplicacions Educatives d’Eines Web 20 40 € 
    

 ENSENYAMENT I DIDÀCTICA   
17L2 El Cavall com a Suport Pedagògic en l’Adquisició de 
 Competències d’Ajust Social 30 60 € 
18L2 Pedagogia Teatral. Recursos per al Professorat 
 d’Educació Primària i Secundària 20 40 €  
19L2 Educació, Cultura i Societat: Sempre ens Queda la 
 Música 20 40 €  
20U4 Educació Emocional (6a Edició) 20 40 €  
21U4 Educació i Conflicte: el Paper del Joc com a Element 
 de Socialització 30 60 €  
22L2 Què Conten els Contes? Literatura Infantil i Ideologia 
 Patriarcal 30 60 € 
    

 LLENGUA I LITERATURA   
23U4 Nous Reptes en l’Ensenyament de l’ELE: Gènere, 
 Cultura i Immigració 20 40 € 
    

 MEDI AMBIENT   
24L2 Apicultura 20 40 €  
25L2 Agricultura Ecològica per a Urbanites 30 60 € 
26S2 Bioturisme. El Turisme del Patrimoni Natural 20 40 € 
27S2 Natura i Alimentació. Som el Que Mengem o Mengem 
 el Que Som? 20 40 €  
28S2 Programes i Projectes de Conservació i Gestió d’Ètnies 
 i Biodiversitat 20 40 € 
29T2 Geologia Pràctica: Coneixement i Convivència amb el 
 Nostre Entorn 30 60 € 
30U4 Ramaderia Ecològica als Pirineus Catalans 20 40 € 
31I3 Els Camins de l’Aigua: La Ruta del Segre 50 60 € 
32V5 Origen, Característiques i Aplicacions Terapèutiques 
 de les Aigües Termals i Mineromedicinals dels Pirineus 30 60 € 
    

 SALUT I ALIMENTACIÓ   
33U3 Com Ser Autosuficient per Vèncer l’Estrès i les Angoixes 20 40 €  
34U4 Conceptes Bàsics en l’Alimentació. Tallers Pràctics. 
 Elaboració de Dietes 20 40 € 
35U4 Respiració i Relaxació: Dos Propostes per al Benestar 20 40 €  
    

 CIÈNCIA I TECNOLOGIA   
36A1 Un Cop d’Ull a l’Univers 20 40 € 
37L2 Curs Pràctic Sobre Domòtica 30 60 € 
38L2 Sucs: Tecnologia de l’Elaboració i Valor Nutricional 20 40 € 
39L2 Iniciació a la Robòtica amb Lego Mindstorm 20 40 € 
40A2 Imatges de l’Univers 20 130 € 
41U4 Integració de Sistemes de Generació Solar en Edificis 20 40 € 

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 
31 de maig de 2010 A * 0,85  B

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre l’1 i el 
18 de juny de 2010 A * 0,90  C
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aLLOtJaMent

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

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

 Dilluns 12  Dimarts 13  Dimecres 14  Dijous 15  Divendres 16  Dissabte 17

 Diumenge 18  Dilluns 19  Dimarts 20  Dimecres 21  Dijous 22  Divendres 23

      

Nombre total de nits  D
   
Import de l’allotjament  27,50 € * D E
   
Import total a ingressar (matrícula + allotjament) A/B/C + E 

Per formalitzar el pagament, cal fer arribar la inscripció a l’Oficina de la Universitat d’Estiu, 
on es lliurarà el full de pagament que s’ha de portar a ingressar a “la Caixa”, la Caixa de 
Catalunya o el Banc de Santander

Vull assistir a una de les vetllades de la Universitat d’Estiu a la Seu d’Urgell (sopar fred 
gratuït)

La Seu d’Urgell  Lleida
 Dimecres 14   Dijous 8  
 Dimarts 20

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
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29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Pintura Mural M/T

Pensament Medieval M/T

Pels Camins de l’Aigua M/T

Retrat d’una Ciutat M/T

Verdi-Wagner M/T

Excel T

Internacionalització: Internet M

Pobresa Energètica T

Turisme a Lleida M/T

Justícia Social M/T

Informació Comptable M/T

Igualtat de Gènere M/T

Guia d’Orientació amb GPS M/T

Com Fer una Presentació d’Èxit M/T

Introducció als SIG T

Aplicacions Educatives d’Eines Web M

El Cavall com a Suport Pedagògic M/T

Pedagogia Teatral T

Sempre ens Queda la Música M/T

Educació Emocional M

Educació i Conflicte M/T

Què Conten els Contes? M/T

Ensenyament de l’ELE M/T

Apicultura M/T

Agricultura Ecològica M/T

Bioturisme M

Natura i Alimentació M

Ètnies i Biodiversitat M

Geologia Pràctica M/T

Ramaderia Ecològica M/T

Ruta del Segre M/T

Aigües Termals M/T

Vèncer l’Estrès i les Angoixes M/T

Conceptes en l’Alimentació M/T

Respiració i Relaxació M/T

Un Cop d’Ull a l’Univers M/T

Curs Pràctic sobre Domòtica M/T

Sucs: Tecnologia M

Iniciació a la Robòtica T

Imatges de l’Univers M/T

Generació Solar en Edificis M/T

Crear la Teva Pròpia Empresa M/T

Espanyol per a Estrangers M/T

Congrés de Sòls de Muntanya M/T

taULa CrOnOLÒGiCa
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M: Matí
T: Tarda
M/T: Matí i tarda

Lleida

La Seu d’Urgell

Altres seus



29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Pintura Mural M/T

Pensament Medieval M/T

Pels Camins de l’Aigua M/T

Retrat d’una Ciutat M/T

Verdi-Wagner M/T

Excel T

Internacionalització: Internet M

Pobresa Energètica T

Turisme a Lleida M/T

Justícia Social M/T

Informació Comptable M/T

Igualtat de Gènere M/T

Guia d’Orientació amb GPS M/T

Com Fer una Presentació d’Èxit M/T

Introducció als SIG T

Aplicacions Educatives d’Eines Web M

El Cavall com a Suport Pedagògic M/T

Pedagogia Teatral T

Sempre ens Queda la Música M/T

Educació Emocional M

Educació i Conflicte M/T

Què Conten els Contes? M/T

Ensenyament de l’ELE M/T

Apicultura M/T

Agricultura Ecològica M/T

Bioturisme M

Natura i Alimentació M

Ètnies i Biodiversitat M

Geologia Pràctica M/T

Ramaderia Ecològica M/T

Ruta del Segre M/T

Aigües Termals M/T

Vèncer l’Estrès i les Angoixes M/T

Conceptes en l’Alimentació M/T

Respiració i Relaxació M/T

Un Cop d’Ull a l’Univers M/T

Curs Pràctic sobre Domòtica M/T

Sucs: Tecnologia M

Iniciació a la Robòtica T

Imatges de l’Univers M/T

Generació Solar en Edificis M/T

Crear la Teva Pròpia Empresa M/T

Espanyol per a Estrangers M/T

Congrés de Sòls de Muntanya M/T

taULa CrOnOLÒGiCa  127 I UE10



 128 I UE10



C M Y CM MY CY CMY K


