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

18L3

Salut i Alimentació

LA PREVENCIÓ DE RISCOS COM A
ESTRATÈGIA DE VIDA
Del 9 al 12 de juliol
Lleida

INFORMACIÓ
Matèria Transversal UdL
http://estiu.udl.cat

Amb aquest curs es pretén promoure la seguretat i la salut de les
persones participants de manera que integrin la prevenció dels ris·
cos com a norma de comportament tant a la vida personal com a
la laboral.
Durant el desenvolupament del curs s’identificaran els riscos més
freqüents que ens envolten per tal de preveure les mesures més
adients per poder-los eliminar, evitar o minimitzar. S’incidirà en la
importància d’adoptar una actitud col·laborativa en matèria de pre·
venció a la vida ciutadana i als llocs de treball. També es fomentaran
hàbits de comportament segurs i saludables. Els participants po·
dran identificar els aspectes més destacats de la legislació vigent
sobre prevenció de riscos laborals i seran capaços de seleccionar
a cada situació les mesures i equips de prevenció, tant individuals
com col·lectius, necessaris. Es tracta d’un curs en el que la pràctica
es tant important, o més, que el coneixement teòric.
Aquest curs està dirigit a qualsevol persona, sigui professional,
docent o estudiant, que vulgui adquirir uns coneixements de nivell
bàsic sobre prevenció de riscos aplicables a la seva vida personal,
professional o com a part de la formació reglada universitària.

ALLOTJAMENT

PROGRAMA
Dilluns 9
09.00-11.30 h
12.00-14.00 h
16.00-18.00 h
18.30-20.00 h

L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar
informació sobre allotjament per als participants del curs

Carmen Iglesias
Seguretat i salut. Accidents i infermetats
Els factors de risc
Miriam Oronich
Gestió de la prevenció I
Gestió de la prevenció II

Dimarts 10
Carmen Iglesias
09.00-11.30 h Prevenció de riscos a les normatives
12.00-14.00 h Drets i deures. Responsabilitats. Vigilància de la
salut
Miriam Oronich
16.00-18.00 h Emergències i primers auxilis I
18.30-20.00 h Emergències i primers auxilis II
Dimecres 11
Carmen Iglesias
09.00-11.30 h Principals riscos de seguretat
12.00-14.00 h Sistemes elementals pel control dels riscos de
seguretat
Carmen Iglesias
16.00-18.00 h Riscos higiènics
18.30-20.00 h Sistemes elementals pel control dels riscos higiènics
Dijous 12

Coordinació
Equip docent
Hores lectives
Espai
Preu
Places

Carmen Iglesias Rodríguez (Departament d’Enginyeria
Agroforestal de la UdL)
Carmen Iglesias Rodríguez (UdL) i Miriam Oronich Campa·
badal (SP Activa)
30
Universitat de Lleida. Campus de Cappont
71,16 € estudiantat UdL / 90,00 € la resta
30

Carmen Iglesias
09.00-11.30 h Ergonomia
12.00-14.00 h Sistemes elementals pel control dels
ergonòmics
Carmen Iglesias
16.00-18.00 h Psicosociologia i organització del treball
18.30-20.00 h Sistemes elementals pel control dels
psicosocials

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

riscos

riscos

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

