BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Universitat de Lleida

DADES PERSONALS

Estiu 2015

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 i personal UdL: reducció del 30%,

si s’efectua l’ingrés entre el 5 i el 29 de maig de 2015*

A x 0,70

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%,
si s’efectua l’ingrés entre l’1 i el 19 de juny de 2015*

A x 0,80

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua

l’ingrés entre el 5 de maig i el 19 de juny de 2015*

A

A x 0,90

*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 6 al 17 de juliol de 2015

20L3

Ciència i Tecnologia

CÀLCUL D’INSTAL.LACIONS EN EDIFICIS
MITJANÇANT CYPE
Del 6 al 9 de juliol
Lleida

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

El programa CYPE és un programa àmpliament utilitzat, en el sector professional de l’Arquitectura i l’Enginyeria, per al desenvolupament i implementació de les instal·lacions necessàries en l’edificació: contra-incendis, climatització, abastament d’aigua, sanejament,
electricitat, gas, energia solar, càlcul d’aïllaments tèrmics, càlcul de
compliment de normativa acústica... Els principals objectius del curs
són: aprendre els processos d’introducció de dades, anàlisis de resultats i tractament d’informació per obtenir la documentació gràfica
i escrita del projecte, i adquirir les habilitats necessàries per manejar
els programes.
Aquest és un curs de caràcter transversal (entre el sector de les
enginyeries i l’Arquitectura) que pot interessar a persones amb diferents coneixements i formació. Així doncs, el públic a qui va destinat
el curs són enginyers i arquitectes, tant estudiants com professionals
del sector, siguin, o no, usuaris d’aquest programa.
Llengües d’impartició: Català
Coordinació
Equip docent

Cristian Solé Cutrona (Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL)
Ricard Guitart Majoral (Departament de Suport Tècnic de
CYPE INGENIEROS)

Durada

a) 20 hores lectives
b) 50 hores (20 presencials + 30 de treball autònom de
l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Espai
Preu
Places

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

ALLOTJAMENT

PROGRAMA
Dilluns 6

Ricard Guitart
09.00-11.00 h Generalitats. Descripció de l’entorn del programa
d’instal·lacions de l’edifici. Introducció dels elements
constructius
11.30-13.30 h Disseny de l’edifici I. Compliment de les exigències
bàsiques: limitació del consum energètic (HE 0),
limitació de demanda energètica (HE 1) i procediment
simplificat per a la certificació energètica (Ce 2)
Ricard Guitart
16.00-18.00 h Disseny de l’edifici II. Protecció enfront del soroll
(HR), protecció enfront de la humitat (HS 1) i
seguretat en cas d’incendi (SI)
Dimarts 7

Ricard Guitart
Climatització de l’edifici (RITE-2007). Rendiment de
les instal·lacions tèrmiques (HE 2)
11.30-13.30 h Energia solar tèrmica. Contribució solar mínima
d’ACS (HE 4). Ventilació. Qualitat de l’aire interior
(HS 3)
Ricard Guitart
16.00-18.00 h Recollida i evacuació de residus (HS 2).
Subministrament d’aigua (HS 4)
09.00-11.00 h

Dimecres 8
09.00-11.00 h
11.30-13.30 h

Dijous 9
09.00-11.00 h
11.30-13.30 h

Ricard Guitart
Evacuació d’aigües (HS 5). Instal·lacions de gas de
l’edifici segons el Reglament tècnic de distribució de
combustibles gasosos
Parallamps: Seguretat enfront del risc causat per
l’acció del llamp (SUA 8). Il·luminació. Eficiència
energètica de les instal·lacions d’il·luminació (HE 3).
Seguretat enfront del risc causat per una il·luminació
inadequada (SUA 4)
Ricard Guitart
Electricitat, instal·lacions elèctriques de l’edifici
segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió
(REBT)
ICT (Infraestructures Comuns de Telecomunicacions)

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

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

