BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Patrocina:

DADES PERSONALS
DNI o passaport
Sexe

H

Data naixement
D

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Adreça		
Població

CP

Comarca/província

Tel.

Adreça electrònica			
Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant/a de la UdL: Sí
Centre

/ No

En cas afirmatiu indiqueu:

Curs

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí
Universitat

Titulació
/ No

Curs

En cas afirmatiu indiqueu:
Titulació

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

Vull rebre informació 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,
s’informa que les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en un fitxer degudament re·
gistrat del que és titular la Universitat de Lleida amb la finalitat d’atendre aquesta relació i ser informat
d’activitats que realitza 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 protec·
ció de dades. El titular de les dades por exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·
lació mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

Signatura:
Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Abans de
formalitzar la matrícula, conformeu 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 10%, si s’efectua l’ingrés durant
el mes de maig de 2012*

B

A x 0,90

* El descompte no s’aplicarà a les matèries transversals
Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar la 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, terminals de ServiCaixa, CatalunyaCaixa o
Banc Santander.

Si ho desitgeu, i no sou estudiant de la UdL, podeu
subscriure una assegurança voluntària “Univers Plus” per 8 €
Podeu consultar les cobertures en els webs
http://estiu.udl.cat/
http://www.udl.cat/serveis/patrimoni/asseg/cumlaude.html

Sí

/ No

11L2

Ensenyament i Didàctica

CAUSES OCULTES DEL FRACÀS
ESCOLAR I FORMES DE SUPERAR-LO
DES DE LA COEDUCACIÓ
Del 2 al 6 de juliol
Lleida
Quina és la manera més eficient per superar el fracàs escolar actual
o, dit d’una altra manera, com podem incrementar l’èxit escolar?
Per què la coeducació (i no només l’educació mixta) és imprescindi·
ble per reduir el fracàs escolar?
El curs pretén reflexionar sobre la necessitat d’identificar tots els
elements que influeixen en el rendiment acadèmic de l’alumnat dels
centres escolars i constatar com, des d’una perspectiva de gènere i
amb la coeducació, es pot incrementar l’èxit escolar de forma molt
notòria.
La consecució de la igualtat d’oportunitats és més que el fet que
nenes i nens, noies i nois, comparteixin l’aula i estudiïn les mateixes
assignatures, per això el curs donarà eines per dissenyar iniciatives
integrant un model coeducatiu que permeti donar als nens i a les
nenes allò que necessiten per millorar el seu rendiment acadèmic.
El curs s’adreça especialment a professionals de les comunitats
educatives: professorat, equips directius, personal d’administració
i serveis, mares i pares que puguin tenir interès en la igualtat real i
efectiva entre dones i homes, nens i nenes, i en la coeducació.

PROGRAMA
Dilluns 2
Daniel Gabarró i Teresa Quintillà
09.30-11.30 h Full de ruta. Què sabem? Què volem saber? On
som? On volem anar?
12.00-14.00 h Què és la coeducació? El currículum ocult
Daniel Gabarró i Teresa Quintillà
16.00-18.30 h Causes del fracàs escolar. La solució inesperada
del gènere i la coeducació
Dimarts 3
Daniel Gabarró i Teresa Quintillà
09.30-11.30 h El llenguatge inclusiu
12.00-14.00 h Els sabers atribuïts a les dones i els sabers
acadèmics
Daniel Gabarró i Teresa Quintillà
16.00-18.30 h Taller: propostes per a les diferents àrees curriculars
(llengües, educació física, història, ciències, etc.) I
Dimecres 4
Daniel Gabarró i Teresa Quintillà
09.30-11.30 h Valors masculins d’acció i valors femenins de cura
12.00-14.00 h Utilització dels espais de joc als centres
Daniel Gabarró i Teresa Quintillà
16.00-18.30 h Taller: propostes per a les diferents àrees curriculars
(llengües, educació física, història, ciències, etc.) II
Dijous 5

Coordinació
Equip docent
Hores lectives
Espai
Preu
Places

Cristina Rodríguez Orgaz (Centre Dolors Piera d’Igualtat
d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL)
Daniel Gabarró Berbegal (Associació Homes IgualitarisAHIGE Catalunya) i Teresa Quintillà Zanuy (INS Guindàvols)
30
Universitat de Lleida. Campus de Cappont
71,16 € estudiantat UdL / 90,00 € la resta
30

Daniel Gabarró i Teresa Quintillà
09.30-11.30 h La cadena simbòlica
12.00-14.00 h Violències de gènere als centres escolars
Daniel Gabarró i Teresa Quintillà
16.00-18.30 h Taller: com convertir l’escola en un entorn segur?
Divendres 6
Daniel Gabarró i Teresa Quintillà
09.30-11.30 h Orientacions i estratègies per al professorat en el
tractament de la igualtat d’oportunitats
12.00-14.00 h Conclusions

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

ALLOTJAMENT
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

