BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
DNI o passaport
Sexe

H

Data naixement
D

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Adreça
Població

CP

Comarca/província

Tel.

PATROCINA

Adreça electrònica
Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant/a de la UdL: Sí
Centre

/ No

En cas afirmatiu indiqueu:

Curs

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí
Universitat

Titulació
/ No

Curs

En cas afirmatiu indiqueu:
Titulació

Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió

Vull rebre informació dels cursos d’estiu de properes edicions.
En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
s’informa que 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 dades pot 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:

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Abans de formalitzar
la matrícula, confirmeu la compatibilitat horària dels cursos i la disponibilitat de
places:
CODI

TÍTOL

Import de la matrícula dels cursos
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits		
Estudiants UdL: reducció del 30%, si s’efectua
l’ingrés entre el 5 i el 30 de maig de 2014*

Estudiants UdL: reducció del 20%, si s’efectua
l’ingrés entre el 2 i el 20 de juny de 2014*

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua
l’ingrés entre el 5 de maig i el 20 de juny de 2014*

A

A x 0,70

B

A x 0,80

C

A x 0,90

D

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar la inscripció a l’Oficina 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, terminals de ServiCaixa, CatalunyaCaixa o Banc Santander.

La seu d’urgell

del 15 al 25 de juliol de 2014

33U4

Ensenyament i Didàctica

PEDAGOGIA I INTERPRETACIÓ
ARTÍSTICA A TRAVÉS DEL
COACHING
Del 23 al 25 de juliol
La Seu d’Urgell

La peculiaritat de la pràctica artística, ja sigui música, teatre o dansa, fa del coaching una de les disciplines més adequades per millorar l’ensenyament de la interpretació.
El fet que el món artístic sigui cada dia més exigent i, la competència, enorme, fa necessari que els intèrprets s’equipin amb una sèrie
d’eines que els ajudin a conèixer-se millor a si mateixos, desenvolupar al màxim el seu potencial i aprendre a superar la pressió a la qual
es veuen sotmesos al mostrar el seu treball en públic. Així mateix,
els pedagogs es troben cada vegada amb més reptes i es veuen
obligats a adaptar-se a un alumnat molt variat i amb demandes molt
diferents.
El coaching ens ajuda a identificar i realitzar els canvis necessaris
en l’alumne o intèrpret de manera que pugui assolir els objectius
que els permetin adquirir una millora significativa en la seva interpretació.
En aquest curs aprendrem a posar en pràctica les tècniques i
eines que ens permetran desenvolupar el potencial dels alumnes
i de nosaltres mateixos, a realitzar classes dinàmiques i entretingudes, a aconseguir la proactivitat i motivació de l’alumne, a fer que
l’estudi sigui més productiu, a dissenyar objectius i plans d’acció
efectius, a trobar el nostre propòsit, missió i visió, a descobrir talents, a aplicar el Kaizen a l’estudi, a eliminar els bloquejos que impedeixen l’evolució de l’alumne o intèrpret, etc.
Curs adreçat a artistes, músics, actors, ballarins, estudiants d’instruments musicals, mestres i professors d’àmbits artístics.
No és necessari portar preparat cap tipus de repertori, tot i que es
podrà participar de forma activa i voluntària.

PROGRAMA
Dimecres 23

Gorka Bartolomé
09.30-11.30 h La importància del propòsit i la visió
12.00-14.00 h La roda de la música. Objectius artístics
Gorka Bartolomé
16.00-18.00 h El joc interior
18.00-20.00 h La gestió de l’estrès
Dijous 24

Antoni Tolmos
09.30-11.30 h L’actitud
12.00-14.00 h Descobriment de talents
Gorka Bartolomé
16.00-18.00 h Eines de comunicació pedagògica
18.00-20.00 h Eines de potenciació pedagògica
Divendres 25

Gorka Bartolomé
09.30-11.30 h La intel·ligència emocional a l’àmbit artístic I
12.00-14.00 h La intel·ligència emocional a l’àmbit artístic II

Llengua d’impartició: Català
Coordinació
Equip docent
Hores lectives
Espai
Preu
Places

Antoni Tolmos Tena (Departament de Didàctiques Específiques de la UdL)
Gorka Bartolomé Anguita (Doceo-Training) i Antoni Tolmos
Tena (UdL)
20
INS Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
79,06 € estudiantat UdL / 90,00 € la resta
30

Oficina de la Universitat d’Estiu: Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa 25001 Lleida
Per a més informació: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat

ALLOTJAMENT
Vull allotjar-me en el Centre Residencial i de Serveis de la Seu d’Urgell.
Marqueu els dies d’estada en el centre d’allotjament (compta des de l’hora de
sopar fins a la de dinar de l’endemà):

Dilluns 14

Dimarts 15 Dimecres 16

Dijous 17

Divendres 18 Dissabte 19

Diumenge 20 Dilluns 21

Dimarts 22 Dimecres 23

Dijous 24

Divendres 25

						
Nombre total de nits		

E

Import de l’allotjament

F

31,00 € x E

Import total a ingressar (matrícula + allotjament) A/B/C/D + F

