
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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Dimecres 8 
 Jonathan Chiné
09.30-11.30 h Conceptes de CSS i marcatge semàntic. Com incor-

porar-ho al codi XHTML
12.00-14.00 h Desenvolupament del projecte. Incorporació de 

CSS i marques semàntiques
 
Dijous 9 
 Juan Manuel Gimeno
09.30-11.30 h Conceptes bàsics de Web 2.0
12.00-14.00 h Desenvolupament del projecte. Incorporació d’ele-

ments Web 2.0
 
Divendres 10 
 Juan Miguel López
09.30-11.30 h Conceptes bàsics d’accessibilitat. Normativa, ava-

luació i correcció d’errors
12.00-14.00 h Desenvolupament del projecte. Avaluació de 

l’accessibilitat i correcció d’errors

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: 13L2                    Àmbit: Eines i Aplicacions Informàtiques
 

 
Dates: Del 6 al 10 de juliol Localitat: Lleida

Coordinació: Afra Pascual Almenara (Departament d’Informàtica 
i Enginyeria Industrial de la UdL)

Equip docent: Jonathan Chiné Cónsul (UdL), Juan Manuel Gimeno 
Illa (UdL), Juan Miguel López Gil (UdL) i Afra Pascual Almenara 
(UdL)

Resum del curs: Aquest curs té com a objectiu presentar les 
bases necessàries per poder desenvolupar i construir una pàgina 
web correcta gramaticalment i accessible per a tothom. L’alumnat 
aprendrà bones pràctiques per desenvolupar pàgines web, incloure-
hi aspectes senzills que formen part de la denominada Web 2.0 i 
avaluar-ne l’accessibilitat. Al llarg del curs es treballarà sobre un 
projecte en el qual s’aplicaran les diverses tecnologies presentades 
i que al final es podrà aprofitar com a “plantilla base” per a futurs 
desenvolupaments.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: Universitat de Lleida. Campus de Cappont

Preu: 40 €

Límit de places: 20

Programa:
Dilluns 6 
 Afra Pascual i Jonathan Chiné
09.30-11.30 h Conceptes previs sobre el desenvolupament d’una 

pàgina web: metodologia, disseny i contingut
12.00-14.00 h Conceptes introductoris de l’entorn de desenvolu-

pament web. Presentació de l’editor web i primer 
exemple de disseny

 
Dimarts 7 
 Jonathan Chiné
09.30-11.30 h Conceptes bàsics de XHTML. Estructuració 

correcta de continguts d’un lloc web
12.00-14.00 h Desenvolupament del projecte. Creació de la pàgina 

d’exemple
 

BONES PRÀCTIQUES EN EL DISSENY DE PÀGINES WEB

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
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