
PATROCINA

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 20 al 24 de juliol de 2015

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ Universitat de Lleida
Estiu 2015DADES PERSONALS

DNI o passaport  Data naixement 
 
Sexe     H        D Nom 

Primer Cognom  Segon Cognom 
 
Adreça  
 
Població  CP 
 
Comarca/província  Tel. 
 
Adreça electrònica 

Dades acadèmiques o professionals:
 
Estudiant/a de la UdL: Sí  / No       En cas afirmatiu indiqueu:

Centre  Curs  Titulació  

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí  / No      En cas afirmatiu indiqueu:

Universitat  Curs  Titulació  

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

 Vull rebre 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 regis-
trat 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  A

Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, 
si s’efectua l’ingrés entre el 5 i el 29 de maig de 2015* A x 0,70 

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, 
si s’efectua l’ingrés entre l’1 i el 19 de juny de 2015* A x 0,80 

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 5 de maig i el 19 de juny de 2015* A x 0,90 

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals



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
Per a més informació sobre l’oferta cultural i turística i per a reserves d’allotjament 
a la Seu d’Urgell

Oficina de Turisme de la Seu
C/ Major, 8 - 25700 La Seu d’Urgell
Tel: 973 351511
info@turismeseu.com
http://www.turismeseu.com/

36U4  Medi Ambient

CONEGUEM LES NOSTRES RACES 
D’ANIMALS
Del 20 al 24 de juliol 
La Seu d’Urgell

El curs es dirigeix a totes les persones interessades a conèixer el 
panorama racial català, des de l’aviram –gallines, coloms, oques...– 
fins als grans ungulats –cavalls i vaques–, passant per ovelles i ca-
bres, gossos i races extingides. 
A part de donar unes bases teòriques per “interpretar” l’exterior dels 
animals (reconeixement de perfils, particularitats de colors, dissenys 
de banyes...), el curs s’adreçarà eminentment a reconèixer les races 
catalanes d’animals, donant una especial importància als programes 
de gestió. Es farà una introducció a la valoració morfològica dels 
animals, així com a la zoometria –l’amidament–.
El curs s’adreça a estudiants de Veterinària, Ciència i Salut Animal, 
Biologia, així com a enginyers agrònoms, ramaders i gestors del pa-
trimoni.

Observacions: Es recomana als matriculats que portin un ordinador 
portàtil, ja que es distribuirà el programari de tractament estadístic i 
bibliografia bàsica (en format pdf). Com que es faran algunes pràc-
tiques amb animals, també es recomana, per a aquestes sessions, 
dur roba còmoda de camp.

Llengües d’impartició: Català

Coordinació Pere-Miquel Parés Casanova (Departament de Producció 
Animal de la UdL)

Equip docent Irina Kucherova (UdL), Pere-Miquel Parés Casanova (UdL) i 
Josué Sabaté Moreso (UdL)

Durada a) 30 hores lectives
 b) 75 hores (30 presencials + 45 de treball autònom de 

l’alumnat). Versió reconeguda amb 3 ECTS per la UdL

Espai Centre Cultural Les Monges, de la Seu d’Urgell
Preu 118,59 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 135,00 € la resta
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 20 
 Pere-Miquel Parés   
09.30-11.30 h  L’etnologia animal: per què estudiar les races 

domèstiques? Els diferents conceptes de raça. 
Ecotips, topotips i varietats

 Pere-Miquel Parés
12.00-14.00 h Morfotip i paratip; agriotip, prototip i estàndard. 

L’stud-book, el herd-book i el pedigrí. Les races 
catalanes extingides

 Irina Kucherova
16.00-19.00 h Caràcters que defineixen una raça: caràcters 

quantitatius. Al·loïdisme. Dissenys cornuals. El 
trígam de Baron

Dimarts 21 
 Irina Kucherova  
09.30-11.30 h  Mesures i índexs d’interès etnològic i productiu. 

Fórmules barimètriques
12.00-14.00 h Races cabrunes. L’agrupació celtibèrica versus la 

pirinenca. El tronc africà
 Pere-Miquel Parés
16.00-19.00 h Sessió pràctica (Alt Urgell): subjecció i amidament 

de cavalls. Defectes podals
 
Dimecres 22 
 Irina Kucherova  
09.30-11.30 h  Races porcines. Els troncs ibers i celtes. L’extingit 

porc català
 Josué Sabaté
12.00-14.00 h Cromatismes i particularitats faneròptiques generals
 Pere-Miquel Parés
16.00-18.00 h Sessió pràctica (Cerdanya): reconeixement de 

capes bovines i equines. Introducció a la ressenya 
equina

Dijous 23 
 Josué Sabaté 
09.30-11.30 h  Races ovines. Les agrupacions celta, ibera i celtibera. 

El tronc africà. El fenomen de la merinització
12.00-14.00 h Races bovines. Valoració del braguer
 Pere-Miquel Parés
16.00-18.00 h Races d’aviram: gallines i coloms. L’oca i l’indiot 

autòctons.
 Sessió pràctica (Alt Urgell): patrons de muda en aus

Divendres 24 
 Pere-Miquel Parés 
09.30-11.30 h  Races equines (cavalls i ases). Híbrids equins
12.00-14.00 h Gossos d’atura i gossos de ramat. El patrimoni 

cultural vinculat a les races domèstiques. Paisatge 
i pasturatge

 

3 ECTS reconeguts per la UdL: 
30 hores presencials + 45 hores de 

treball autònom de l’alumnat


