BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
DNI o passaport
Sexe

H

Data naixement
D

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Adreça
Població

CP

Comarca/província

Tel.

PATROCINA

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 registrat 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 protecció
de dades. El titular de les dades pot 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, 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		
Estudiants UdL: reducció del 30%, si s’efectua
l’ingrés entre el 5 i el 30 de maig de 2014*

Estudiants UdL: reducció del 20%, si s’efectua
l’ingrés entre el 2 i el 20 de juny de 2014*

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua
l’ingrés entre el 5 de maig i el 20 de juny de 2014*

A

A x 0,70

B

A x 0,80

C

A x 0,90

D

*Els descomptes no s’aplicaran 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.

LLEIDA

del 30 de juny al 10 de juliol de 2014

13L1

Ensenyament i Didàctica

UN PETIT VIATGE PER
LES DIFICULTATS DEL
DESENVOLUPAMENT. PUGES AL
TREN DE LA INCLUSIÓ?

PROGRAMA

Del 30 de juny al 4 de juliol
Lleida

Dimarts 1
2 ECTS reconeguts per la UdL:
20 hores presencials + 30 hores
de treball autònom de l’alumnat

En els últims anys, l’atenció a la diversitat ha despertat un interès
especial entre els professionals de l’educació per la necessitat imperiosa de donar una resposta educativa inclusiva i de qualitat a tot
l’alumnat. Concretament, quan parlem de Trastorns del Desenvolupament i Dificultats d’Aprenentatge a l’escola, un eix vertebrador
per garantir la seva integració és l’equip multidisciplinari que hi ha
al voltant. L’escola, en particular, i la comunitat educativa, en general, necessita uns professionals capaços de detectar, assessorar,
orientar i avaluar intervencions dirigides a ajudar a superar les barreres educatives amb les quals es troben els nostres alumnes quan
aprenen. En aquest sentit, per a qualsevol professional de l’educació és fonamental saber prendre decisions encaminades a garantir
una proposta curricular adient a la realitat de l’aula, saber gestionar
la intensitat de les ajudes que s’han d’oferir a l’alumnat al llarg de la
seva escolaritat, identificar les possibilitats d’aprenentatge, proporcionar recursos i promoure processos d’aprenentatge que tinguin
sentit per als infants.
Amb aquestes finalitats, el curs està adreçat per a estudiants i professionals de l’educació (mestres, educadors, treballadors socials,
psicòlegs, psicopedagogs, logopedes, etc.) interessats en la detecció i la intervenció de les necessitats educatives derivades dels Trastorns d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH), Trastorns Generalitzats
del Desenvolupament (TGD), Dislèxia i Altes Capacitats.

Dilluns 30

Clara Sansó
09.30-11.30 h Els wiki com a eina per a la inclusió
Glòria Jové
12.00-14.00 h La inclusió educativa i social
Clara Sansó
09.30-11.30 h Detecció en TDAH
12.00-14.00 h Intervenció en TDAH
Dimecres 2

Inés F. Polo
09.30-11.30 h Detecció en Altes Capacitats
12.00-14.00 h Intervenció en Altes Capacitats
Dijous 3

José Luis Navarro
09.30-11.30 h Detecció de la Dislèxia
12.00-14.00 h Intervenció en la Dislèxia
Divendres 4

M. Pilar Sansó
09.30-11.30 h Detecció en TGD
12.00-14.00 h Intervenció en TGD

Llengua d’impartició: Català
Coordinació
Equip docent

Clara Sansó Galiay (Departament de Pedagogia i Psicologia
de la UdL)
Glòria Jove Monclús (UdL), José Luis Navarro Sierra (UdL),
Inés F. Polo Izquierdo (UdL), Clara Sansó Galiay (UdL) i
M. Pilar Sansó Sorolla (UdL)

Hores lectives
Espai
Preu
Places

20
Universitat de Lleida. Campus de Cappont
79,06 € estudiantat UdL / 90,00 € la resta
30

Oficina de la Universitat d’Estiu: Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa 25001 Lleida
Per a més informació: 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

