
Patrocina:

lleida,
DEL 
   5 Al 9 
     DE JULIOL 
        DE 2010

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

DADES PERSONALS

DNI o passaport                      Nom
 
Primer cognom Segon Cognom
 
Adreça  
 
Població                     CP 
 
Comarca/província   Tel. 
 
Adreça electrònica   Data de naixement  

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. 

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal facilitades s’incorpora-
ran en un fitxer degudament registrat del que és titular la Universitat de Lleida 
amb la finalitat d’atendre aquesta relació i ser informat d’activitats que realit-
za la Universitat de Lleida. Les dades personals facilitades són confidencials i 
d’ús exclusiu de la Universitat i són tractades d’acord amb la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades. El titular de les dades por exercir els seus 
drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant escrit adre-
çat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

Signatura:

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals, de forma específica, us voleu 
inscriure. 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 del 15%, si s’efectua l’ingrés 
abans del dia 31 de maig de 2010 A * 0,85 B

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre 
l’1 i el 18 de juny de 2010 A * 0,90 C

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar aquesta inscripció a l’Oficina de la 
Universitat d’Estiu (C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703390 a/e: estiu@estiu.
udl.cat) i us lliuraran el full de pagament que heu de portar a ingressar a la Caixa, 
Caixa de Catalunya o Banc Santander.
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ALLOTJAMENT

Vull assistir a una de les vetllades de la Universitat d’Estiu a la Seu d’Urgell (sopar 
fred gratuït)

Lleida 
 Dijous 8 

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

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

19L2 

EDUCACIÓ, CULTURA I SOCIETAT: 
SEMPRE ENS QUEDA LA MÚSICA

Del 7 al 9 de juliol
Lleida

La importància i el protagonisme demostrats per la música en les 
seues múltiples facetes és una realitat que no necessita demostra-
ció. Per tant, des d’aquest curs tractarem de donar respostes ade-
quades a alguns dels camps d’intervenció en els quals la música es 
fa present i, a més, coneixerem algunes de les seues qualitats edu-
catives, culturals i socials més destacades. Ens endinsarem en el 
coneixement de tècniques en què la música intervé de forma trans-
versal, des de diferents disciplines, amb la finalitat d’aconseguir un 
treball acurat en les competències bàsiques. Gaudirem de l’audició 
musical, incidirem en l’actitud que prenem i sabrem diferenciar entre 
sentir i escoltar. Entrarem de ple en l’ús social de la música com a 
eina de benestar i també en veurem la importància en àmbits desfa-
vorits. Tot plegat, farem un repàs de les eines i dels recursos tecno-
lògics que ens ajuden en el dia a dia de la nostra tasca pedagògica.
Adreçat a mestres, professorat de secundària i d’escoles de música, 
estudiants d’educació musical i músics en general.

Coordinació Antoni Tolmos Tena (Departament de Didàctiques Específi-
ques de la UdL)

Equip docent Joan de la Creu Godoy Tomás (Universitat de Girona), Pilar 
Lago Castro (Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia), Antoni Miquel Muñoz Cuatrecasas (Escola Willems de 
Sant Gregori de Girona) i Marta Orts Alís (Universitat de Gi-
rona)

Hores lectives 20
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 40 €
Places 40

PROGRAMA                                                                                       

Dimecres 7 
 Marta Orts
10.00-14.00 h Fer música a tres bandes amb carambola: les com-

petències bàsiques a través de la música
 
 Antoni Miquel Muñoz
16.00-20.00 h Les noves tecnologies aplicades a l’ensenyament 

musical

Dijous 8 
 Joan de la Creu Godoy
10.00-14.00 h Sentir és igual que escoltar? Audicions musicals
 Pilar Lago
16.00-20.00 h Els valors de la música en la societat del benestar i 

“en l’altra” (Casos límit. Malaltia i falta de llibertat)
 
Divendres 9 
 Pilar Lago
10.00-12.00 h El cos no menteix: moviment i ritme
 Joan de la Creu Godoy, Pilar Lago, Marta Orts i 

Antoni Tolmos (moderador) 
12.00-14.00 h Taula rodona: Sempre ens queda la música?
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