
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.

CURS VIRTUAL

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ Universitat de Lleida
Estiu 2015DADES 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 regis-
trat 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 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 x 0,90 

*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

23V2                 Ensenyament i Didàctica  

APRENDRE A CONVIURE AMB 
INTEL.LIGÈNCIA A TRAVÉS DEL JOC
Del 8 al 14 de juliol 
Curs virtual

Qualsevol joc (esportiu) esdevé una mena de societat en miniatura 
en què els protagonistes comparteixen diferents tipus de relacions. 
Al jugar, les persones actuem amb espontaneïtat, mostrant la part 
més genuïna de la seva manera d’interactuar amb els altres parti-
cipants. El joc esdevé un laboratori de relacions socials on les per-
sones podem aprendre a conviure amb intel·ligència. L’educador/a, 
l’entrenador/a, l’animador/a, el/la coach de grups directius descobri-
ran la potencialitat del joc per afavorir el diàleg interpersonal respec-
tuós i intel·ligent entre persones de diferent gènere (igualtat d’opor-
tunitats de dones i homes) i edat (solidaritat intergeneracional), pro-
cedència cultural (interculturalitat pacífica). Tot això ha de contribuir 
a la millora del benestar social.
Al finalitzar el curs, l’alumnat sabrà identificar i analitzar els diferents 
tipus de relacions interpersonals que es poden promoure a través del 
joc (esportiu): relacions simples/complexes; relacions inequívoques/
contradictòries; relacions en competir/en compartir; relacions amb 
persones companyes i amb adversàries, etc.
El curs va adreçat a estudiants i professionals dels àmbits de l’Edu-
cació Física i l’Esport, les Ciències de l’Educació, Educació Social, 
Pedagogia, Psicopedagogia, Treball Social, Psicologia, Coaching, 
Gestió i Lideratge d’Equips Humans, i Turisme.

Observacions: 
Més informació del curs a http://praxiologiamotriz.inefc.es

Llengües d’impartició: Castellà

Coordinació Pere Lavega Burgués (INEFC-Lleida)
Equip docent Pere Lavega Burgués (INEFC-Lleida) i Rosa Rodríguez 

Arregi (INEFC-Lleida)

Durada a) 30 hores lectives
 b) 75 hores (30 lectives + 45 de treball autònom de l’alum-

nat). Versió reconeguda amb 3 ECTS per la UdL

 
Preu 118,59 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 135,00 € la resta
Places 50

Modalitat
Virtual. Curs que es realitzarà a l’entorn Moodle de l’INEFC: plataforma de 
docència virtual “Coopera”.

Metodologia
Mitjançant recursos d’Internet i material teòric de suport.
Atesos els objectius del curs, les activitats formatives impliquen que l’alumnat 

participi molt activament en l’anàlisi i la reflexió dels continguts. Plantegem 
activitats formatives eminentment pràctiques que promouen el protagonisme 
de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge. La principal activitat formativa 
consistirà a visionar gravacions amb què s’explicaran els fonaments del curs 
a través de diferents situacions de joc. També s’organitzaran activitats de 
reflexió per assimilar els coneixements del curs.

PROGRAMA                                                                                       

Dimecres 8 
 Pere Lavega i Rosa Rodríguez
 La Carta d’Identitat del Joc. La Carta d’Identitat de les 

Relacions Socials
 - Ús del joc basat en evidències científiques
 - Les regles del joc són les regles de la convivència
 - La lògica interna del joc

Dijous 9
 Pere Lavega i Rosa Rodríguez
  Les grans famílies de relacions socials
 - Jocs psicomotors: les relacions s’orienten cap a un  

 escenari material
 - Jocs sociomotors: les relacions s’orienten cap a un  

 escenari social
 Compartir o competir en les relacions interpersonals
 - Les relacions socials orientades cap a guanyar o  

 perdre
 - Les relacions socials sense un marcador final
 
Divendres 10 
 Pere Lavega i Rosa Rodríguez
  La conducta motriu. Aprendre a conviure
 - Canvi de perspectiva. La persona com a centre      

 d’atenció
 - Les dimensions de les conductes motrius
 - Tipus de conductes motrius en les relacions socials

Dilluns 13 
 Pere Lavega i Rosa Rodríguez
  La conducta motriu intel·ligent quan les relacions 

personals són inequívoques

Dimarts 14 
 Pere Lavega i Rosa Rodríguez
  La conducta motriu intel·ligent quan les relacions 

personals són contradictòries

3 ECTS reconeguts per la UdL: 
30 hores lectives + 45 hores de 

treball autònom de l’alumnat


