
A) DADES PERSONALS

DNI o passaport                               Nom

Primer cognom                                    

Segon cognom

Adreça

Població CP

Comarca/província Tel.

Adreça electrònica
(només si consulteu el correu regularment)

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

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí  / No 
  

 
En cas afirmatiu indiqueu:
Universitat Curs Titulació

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

  Vull rebre el llibret informatiu dels cursos d’estiu de properes edicions.

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Si feu efectiu 
el pagament de la matrícula abans del 9 de juny, teniu dret a reducció en 
l’import de la mateixa.
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
   
Reducció addicional del 15%, si s’efectua 
l’ingrés abans del dia 9 de juny de 2006  A * 0,85                B

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ Patrocina:



Dimarts 11 
 Benjamí Villoslada
09.30-11.30 h Model econòmic del programari lliure
12.00-14.00 h Casos d’èxit i de fracàs

Dimecres 12 
 Toni Miravete
09.30-11.30 h Administració pública i programari lliure
12.00-14.00 h Programari lliure i el món educatiu
 
Dijous 13 
 Toni Hermoso 
09.30-11.30 h Programari lliure a la societat
12.00-14.00 h Llengua i programari lliure
 
Divendres 14 
 Joan Manel Gimeno
09.30-11.30 h Model de desenvolupament de programari lliure I
12.00-14.00 h Model de desenvolupament de programari lliure II

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

Codi: 13B2                    Àmbit: Eines i Aplicacions Informàtiques
 

 
Dates: Del 10 al 14 de juliol Localitat: Lleida

Coordinació: Carles Mateu Piñol (Departament d’Informàtica i 
Enginyeria Industrial de la UdL)

Equip docent: Joan Manel Gimeno Illa (UdL), Toni Hermoso 
Pulido (Softcatalà), Carles Mateu Piñol (UdL), Toni Miravete Terés 
(Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya) i Benjamí Villoslada Gil (consultor)

Resum del curs: El curs pretén introduir l’estudiant en els 
conceptes legals, econòmics i tècnics que constitueixen el que 
coneixem com a programari lliure. Es vol donar una visió general 
del que són les llicències de programari, de quins són els conceptes 
de propietat intel·lectual implicats i de quins models de negoci 
poden donar-se en aplicar aquestes llicències. S’estudiaran, a més, 
els diversos models de desenvolupament i de treball que s’usen en 
la comunitat del programari lliure. S’analitzarà també l’impacte del 
programari lliure en la societat (educació, llengua, administració 
pública, etc.).
El curs s’adreça als professionals de les tecnologies de la 
informació, al personal de les administracions públiques i empreses 
relacionades amb les tecnologies de la informació, així com als 
docents i a tothom que tingui curiositat per saber més sobre aquesta 
filosofia i forma d’enfocar la informàtica.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: Universitat de Lleida. Campus de Cappont

Preu: 40 €

Límit de places: 35

Programa:
Dilluns 10 
 Carles Mateu i Benjamí Villoslada
09.30-11.30 h Introducció al programari lliure
12.00-14.00 h Avantatges i trets distintius del programari lliure

 

EL PROGRAMARI LLIURE: UN NOU MODEL 
D’INFORMÀTICA

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
Fax 973 703 398

A/e: estiu@culturals.udl.es

ABONAMENT DELS DRETS DE MATRÍCULA
En cas de devolució de l’import de la matrícula vull que es faci efectiu al 
compte:

Codi de l’entitat 

Codi de l’agència 

Dígits de control 

Número de compte 

ALLOTJAMENT

Ingresseu l’import total al compte 0049-1886-71-2110641087 del banc 
Santander Central Hispano.

Feu constar el codi V06001 en l’imprès bancari.

Vull assistir a la vetllada al Campus de Cappont (sopar fred gratuït): 

 Dijous 13

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

  


