
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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Dimarts 21 
 Fidel Molina
09.30-11.30 h Metodologia de la gestió de conflictes
12.00-14.00 h Tècniques de resolució de conflictes
 Pere Lavega i Antoni Costes
16.00-18.00 h Jocs i conflictes. El joc com a laboratori de relacions 

socials
 Joc-lògica interna. Tipus de relacions que activen el 

joc
 
Dimecres 22 
 Pere Lavega
09.30-11.30 h Jocs i conflictes quan un es posa a prova
 Jocs i conflictes en el desafiament amb adversaris
 Pere Lavega i Antoni Costes
12.00-14.00 h Jocs i conflictes en el desafiament amb adversaris 
 Pere Lavega i Antoni Costes
16.00-20.00 h Jocs i conflictes en la cooperació
 Jocs i conflictes en la rivalitat entre equips
 
Dijous 23 
 Antoni Costes
09.30-11.30 h Estratègies del professor per educar en els conflictes: 

microensenyament amb els conflictes sorgits en 
sessions de jocs

 Antoni Costes i Pere Lavega
12.00-14.00 h Conflictes i tasques motrius
 Antoni Costes i Fidel Molina
16.00-20.00 h Dramatitzacions de conflictes en els jocs motors
 Col·laboració i conflicte
 
Divendres 24 
 Fidel Molina, Pere Lavega i Antoni Costes
09.30-11.30 h Conclusions: joc i conflictes
12.00-14.00 h Conclusions: estratègies didàctiques, conflictes i 

avaluació del curs

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: 20U4                                  Àmbit: Ensenyament i Didàctica

Dates: Del 20 al 24 de juliol Localitat: La Seu d’Urgell

Coordinació: Fidel Molina Luque (Departament de Geografia i So-
ciologia de la UdL)

Equip docent: Antoni Costes Rodríguez (INEFC), Pere Lavega 
Burgués (INEFC) i Fidel Molina Luque (UdL)

Resum del curs: Aquest curs té com a principal objectiu treba-
llar la resolució de conflictes en els processos de socialització de la 
vida quotidiana: educació formal i no formal, situacions lúdiques 
i esportives, laborals, familiars, personals, etc. Aquesta gestió de 
conflictes la podem concretar en dos nivells: d’una banda, treballant 
raonaments filosòfics i tècniques psicosociològiques per a la reso-
lució de conflictes i, de l’altra, avançant en el tractament (prevenció 
i gestió) dels conflictes que es poden generar en la vida quotidiana. 
El joc té un paper que pot ajudar en l’anàlisi i resolució de conflictes 
(i també podem descobrir elements conflictius en els jocs).
El curs va adreçat a estudiants i professionals dels àmbits de Ma-
gisteri, INEFC, Treball Social, Educació Social i Psicopedagogia. 
No obstant això, qualsevol persona interessada en els temes de la 
gestió del conflicte en les organitzacions pot trobar adient aquesta 
proposta teoricopràctica.

Nombre d’hores lectives: 30

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 60 €

Límit de places: 30

Programa:
Dilluns 20 
 Fidel Molina
12.00-14.00 h Introducció: marc conceptual del conflicte
 Fidel Molina
16.00-18.00 h Negociació, mediació i arbitratge
 

EDUCACIÓ I CONFLICTE: EL PAPER DEL JOC COM A 
ELEMENT DE SOCIALITZACIÓ

 Vull allotjar-me en el Centre Residencial i de Serveis de la Seu d’Urgell.

Marqueu els dies d’estada en el centre d’allotjament (compta des de l’hora de 
sopar fins a la de dinar de l’endemà): 

 Dilluns 13  Dimarts 14  Dimecres 15  
 Dijous 16  Divendres 17  Dissabte 18 
 Diumenge 19  Dilluns 20  Dimarts 21  
 Dimecres 22  Dijous 23  Divendres 24 

Nombre total de nits            
   
Import de l’allotjament                                      
   
Import total a ingressar 
(matrícula + 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 una de les vetllades de la Universitat d’Estiu al Parc del Segre 
(sopar fred gratuït): 

 Dimecres 15
 Dimarts 21

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

 

ALLOTJAMENT

D

26 € * D                                 E

A/B/C + E
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