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.

28U4

Ensenyament i Didàctica

EDUCACIÓ I CONFLICTE: EL PAPER
DEL JOC COM A ELEMENT DE
SOCIALITZACIÓ (4a edició)
Del 17 al 20 de juliol
La Seu d’Urgell

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

Aquest curs té com a principal objectiu treballar la resolució de con·
flictes en els processos de socialització de la vida quotidiana: edu·
cació formal i no formal, situacions lúdiques i esportives, laborals,
familiars, personals, etc. Aquesta gestió de conflictes la podem con·
cretar en dos nivells: d’una banda, treballant raonaments filosòfics
i tècniques psicosociològiques per a la resolució 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 des·
cobrir elements conflictius en els jocs).
El curs va adreçat a estudiants i professionals dels àmbits de Ma·
gisteri, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Treball Social, Edu·
cació Social i Psicopedagogia. No obstant això, qualsevol persona
interessada en els temes de la gestió del conflicte en les organitza·
cions pot trobar adient aquesta proposta teoricopràctica.
Observacions: Per fer les pràctiques de jocs, des de la coordinació del curs
es recomana als inscrits assistir a les classes amb roba còmoda i calçat es·
portiu.

Coordinació
Equip docent
Hores lectives
Espai
Preu
Places

Fidel Molina Luque (Departament de Geografia i Sociologia
de la UdL)
Pere Lavega Burgués (INEFC-Lleida), Fidel Molina Luque
(UdL) i Unai Sáez de Ocariz Granja (INEFC-Lleida)
30
INS Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
71,16 € estudiantat UdL / 90,00 € la resta
30

ALLOTJAMENT

PROGRAMA
Dimarts 17
Pere Lavega i Unai Sáez de Ocariz
09.30-11.30 h Jocs i conflictes. El joc com a laboratori de relacions
socials
Joc / lògica interna. Tipus de relacions que activen
els jocs
Pere Lavega
12.00-14.00 h Jocs i conflictes quan un es posa a prova
Pere Lavega
16.00-18.00 h Jocs i conflictes en el desafiament amb adversaris
18.00-20.00 h Jocs i conflictes en la cooperació I
Dimecres 18
09.30-11.30 h
12.00-14.00 h
16.00-18.00 h
18.00-20.00 h

Pere Lavega
Jocs i conflictes en la cooperació II
Pere Lavega i Unai Sáez de Ocariz
Jocs i conflictes en la rivalitat entre equips
Unai Sáez de Ocariz i Pere Lavega
Estratègies del professor per educar en els
conflictes I
Unai Sáez de Ocariz
Estratègies del professor per educar en els
conflictes II

Dijous 19
Unai Sáez de Ocariz
09.30-11.30 h Estratègies del professor per educar en els conflic·
tes III
Fidel Molina
12.00-14.00 h Marc conceptual del conflicte
Fidel Molina
16.00-18.00 h Negociació, mediació i arbitratge
18.00-20.00 h Metodologia de la gestió conflictiva
Divendres 20
Fidel Molina
09.30-11.30 h Tècniques de resolució de conflictes
Fidel Molina i Unai Sáez de Ocariz
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

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 16

Dimarts 17 Dimecres 18

Dijous 19

Divendres 20 Dissabte 21

Diumenge 22 Dilluns 23

Dimarts 24 Dimecres 25

Dijous 26

Divendres 27

						
Nombre total de nits		

C

Import de l’allotjament

28,00 € x C

D

Import total a ingressar (matrícula + allotjament)

A/B + D

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

