
PATROCINA

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

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS

DNI o passaport  Data naixement 
 
Sexe     H        D Nom 

Primer Cognom  Segon Cognom 
 
Adreça  
 
Població  CP 
 
Comarca/província  Tel. 
 
Adreça electrònica 

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 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 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  A

Estudiants UdL: reducció del 30%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 5 i el 30 de maig de 2014* A x 0,70 B

Estudiants UdL: reducció del 20%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 2 i el 20 de juny de 2014* A x 0,80 C

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 5 de maig i el 20 de juny de 2014* A x 0,90 D

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals



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

20L1 Salut i Alimentació

LA PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS COM A NORMA I 
ESTRATÈGIA
Del 30 de juny al 4 de juliol
Lleida

Assolir les competències de nivell bàsic en prevenció de riscos la-
borals, per tal de col·laborar amb els serveis de prevenció en les 
tasques que preveu el capítol VI art.35 del RD 39/1995: Promoure 
comportaments segurs i la correcta utilització dels equips de treball 
i protecció, i fomentar l’interès i cooperació dels treballadors en una 
acció preventiva integrada; promoure actuacions preventives bàsi-
ques com l’ordre, la neteja, la senyalització i manteniment general, i 
efectuar el seu seguiment i control; realitzar avaluacions elementals 
de riscos i, en el seu cas, establir mesures preventives compatibles 
amb el seu grau de formació; col·laborar en tasques d’avaluació i 
control dels riscos generals i específics de l’empresa, efectuant vi-
sites a l’efecte, atenció a queixes i suggeriments, registre de dades, 
i altres; i actuar en cas d’emergència i primers auxilis gestionant 
les primeres intervencions a l‘efecte i cooperar amb els serveis  de 
prevenció, si s’escau.
Aquest curs està dirigit als ciutadans, professionals, docents o es-
tudiants que vulguin 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. 
En aquest curs els aspectes teòrics es combinen, en tot moment, 
amb l’aplicació pràctica.

Llengües d’impartició: Castella i català

Coordinació Carmen Iglesias Rodríguez (Departament d’Enginyeria 
Agroforestal de la UdL)

Equip docent Eva Escuer Camañes (UdL), Carmen Iglesias Rodríguez 
(UdL), Montserrat Pàmies Barberà (Activa Mutua) i Mª José 
Vallina Molero (Inspecció de Treball de Catalunya)

Hores lectives 30
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 118,59 € estudiantat UdL / 135,00 € la resta
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 30 
 Carmen Iglesias 
09.30-11.30 h Seguretat i salut. Accidents i infermetats. Factors de risc 

i riscos. Tècniques preventives
12.00-14.00 h Sessió pràctica
 Carmen Iglesias 
16.00-19.00 h Normativa. Drets, deures i responsabilitats 
 
Dimarts 1 
 Carmen Iglesias 
09.30-11.30 h  Riscos de seguretat 
 Eva Escuer
12.00-14.00 h Emergències i plans d’autoprotecció
 Mª José Vallina
16.00-18.00 h Gestió de la prevenció 
 
Dimecres 2 
 Carmen Iglesias 
09.30-11.30 h  Riscos higiènics 
12.00-14.00 h Sessió pràctica
 Carmen Iglesias
16.00-19.00 h Carrega de treball, fatiga i insatisfacció laboral
 
Dijous 3 
 Carmen Iglesias 
09.30-11.30 h  Sessió pràctica
12.00-14.00 h Ergonomia 
 Montserrat Pàmies 
16.00-18.00 h Llocs de treball
 
Divendres 4 
 Carmen Iglesias 
09.30-11.30 h  Promoció de la cultura preventiva
12.00-14.00 h Discussió de treballs

3 ECTS reconeguts per la UdL:
30 hores presencials + 45 hores 
de treball autònom de l’alumnat


