
Patrocina:

A) DADES PERSONALS
DNI o passaport 
Nom
Primer cognom 
Segon cognom
Data de naixement
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 el llibret informatiu dels cursos d’estiu de properes 
edicions.

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

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

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 29 de maig de 2009 A * 0,85  B 

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre 
l’1 i el 19 de juny de 2009 A * 0,90  C

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

  CODI TÍTOL
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 David Manjón
12.00-13.00 h Organització personal
13.00-14.00 h Oficina I
 
Dimarts 7 
 Xavier Noguero
09.30-11.30 h Oficina II
 David Manjón
12.00-14.00 h Blogs, wikis i variants 
 
Dimecres 8 
 Xavier Noguero
09.30-11.30 h Multimèdia: fotografia
 David Manjón
12.00-14.00 h Multimèdia: àudio
 
Dijous 9 
 David Manjón
09.30-11.30 h Multimèdia: vídeo 
 Xavier Noguero
12.00-14.00 h Sindicació
 
Divendres 10 
 David Manjón
09.30-11.30 h Cerca d’informació 
 Xavier Noguero
12.00-14.00 h Xarxes socials i mashups

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@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat

Codi: 12L2                    Àmbit: Eines i Aplicacions Informàtiques

Dates: Del 6 al 10 de juliol Localitat: Lleida

Coordinació: Xavier Noguero Marín (Departament d’Informàtica i 
Enginyeria Industrial de la UdL)

Equip docent: David Manjón Porta (UdL) i Xavier Noguero Marín 
(UdL)

Resum del curs: Web 2.0 engloba tot un conjunt de noves tendències 
on els protagonistes a Internet som els propis usuaris. L’aparició 
de noves tecnologies permet traslladar les aplicacions clàssiques 
d’escriptori a la xarxa, facilitant l’accessibilitat i la compartició de 
la informació. Per exemple, el processador de textos deixa d’estar 
instal·lat al nostre PC per trobar-se disponible a Internet, els nostres 
documents es guarden en línia i es poden compartir fàcilment. 
Aquesta mateixa idea s’aplica a molts altres camps: l’agenda, les 
fotografies o la música, entre altres.
El curs explica què és la Web 2.0 tot fent un recorregut per les 
principals aplicacions actuals en els diferents àmbits d’interès 
de les xarxes socials i està adreçat a persones no dedicades 
professionalment al món de les tecnologies de la informació. 
L’objectiu principal és que l’alumne pugui treure profit d’aquests 
coneixements per al seu ús quotidià. Les sessions estan dissenyades 
perquè siguin pràctiques i dinàmiques.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: Universitat de Lleida. Campus de Cappont

Preu: 40 €

Límit de places: 20

Programa:
Dilluns 6 
 Xavier Noguero
09.30-10.00 h Presentació
 David Manjón
10.00-11.00 h Introducció: conceptes i tecnologies
 Xavier Noguero
11.30-12.00 h Comunicació

APROPAMENT PRÀCTIC A LES NOVES EINES 
D’INTERNET. WEB 2.0 

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

estiu@estiu.udl.cat

ALLOTJAMENT

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

Feu constar el codi V09001 en l’imprès bancari.

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

 Dijous 9

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


