
INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a 
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula:

Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si es realitza la 
matrícula entre el 7 i el 31 de maig de 2018

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la 
matrícula entre l’1 i el 15 de juny de 2018

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícu-
la entre el 7 de maig i el 15 de juny de 2018

Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transver-
sals

Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que 
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat

LLEIDA
Del 2 al 13 de 
juliol de 2018

PatrocinEN:



08L8                                                                   Dret, Economia, Política i Societat  

ELS REPTES DE LA SALUT 
PÚBLICA DEL SEGLE XXI DES DE 
LA PERSPECTIVA JURÍDICA

Del 2 al 6 de juliol
Lleida 

Les actuals societats occidentals han de fer front a diferents rep-
tes en matèria de salut pública. En aquest curs es pretén aproximar 
l’alumne a aquests reptes des de la perspectiva jurídica, analitzant 
críticament quines respostes els dóna l’ordenament jurídic nacional i 
internacional. Per tal d’assolir aquesta finalitat, el curs s’estructurarà 
al voltant de cinc sessions de quatre hores cada una, en què es trac-
taran quatre temes diferents, a més d’una sessió inicial introductòria.
El curs s’adreça principalment a estudiants de titulacions dels àmbits 
del dret i les ciències de la salut, a professionals del sector sanitari 
i de la salut pública i a totes aquelles persones interessades en la 
salut pública.

Llengua  Català i castellà
d’impartició  

Coordinació Laura Salamero Teixidó (Departament de Dret Públic de la 
UdL)

Equip docent César Cierco Seira (UdL), Neus Cortada Cortijo (UdL) i Lau-
ra Salamero Teixidó (UdL)

Durada a) 20 hores lectives
 b) 50 hores (20 de presencials + 30 de treball autònom de 

l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 79,06 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 90,00 € la resta
Places 20

ALLOTJAMENT
L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar 
informació sobre allotjament per als participants del curs

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
Planta baixa
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390
estiu@estiu.udl.cat

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 2
 César Cierco
09.00-11.00 h    Introducció al concepte de salut pública 
11.30-13.30 h    Marc jurídic regulador actual i els reptes que afronta
 
Dimarts 3 
 César Cierco
09.00-11.00 h    La vacunació I
11.30-13.30 h    La vacunació II. Anàlisi de casos

Dimecres 4 
 Laura Salamero
09.00-11.00 h    Resposta dels poders públics davant de situacions 

de crisi per a la salut pública
11.30-13.30 h    Les epidèmies: lluita des de l’àmbit nacional i inter-

nacional. Anàlisi de casos
  
Dijous 5 
 Laura Salamero
09.00-11.00 h    El repte de les malalties no transmissibles associa-

des a l’alimentació
11.30-13.30 h    Com lluitar contra l’obesitat, la diabetis i altre malal-

ties vinculades a l’alimentació i l’estil de vida. Anàlisi 
de casos

 
Divendres 6 
 Neus Cortada
09.00-11.00 h  La maternitat subrogada
11.30-13.30 h   Anàlisi de casos 

2 ECTS reconeguts per la UdL:
20 hores presencials + 30 hores de 

treball autònom de l’alumnat


