
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 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

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.

LA SEU D’URGELL
del 20 al 24 de juliol de 2015

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ Universitat de Lleida
Estiu 2015



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
Per a més informació sobre l’oferta cultural i turística i per a reserves d’allotjament 
a la Seu d’Urgell

Oficina de Turisme de la Seu
C/ Major, 8 - 25700 La Seu d’Urgell
Tel: 973 351511
info@turismeseu.com
http://www.turismeseu.com/

33U4  Ensenyament i Didàctica

LA COMUNICACIÓ ESCOLA-FAMÍLIA. 
COM COMUNIQUEM I COM PODEM 
MILLORAR
Del 20 al 22 de juliol 
La Seu d’Urgell

Els objectius del curs són: definir els factors que influeixen a l’ho-
ra d’aconseguir una comunicació adequada, analitzar quins són els 
canals i com es realitza la comunicació a l’escola, aprofundir en la 
comunicació en situacions de diversitat cultural, facilitar estratègies 
per a la millora de la comunicació i presentar experiències d’èxit res-
pecte a la comunicació amb les famílies. 
El curs s’adreça a alumnat de Magisteri i mestres en exercici, tot i 
que també pot ser interessant per qualsevol altre professional que 
treballi en institucions educatives.

Llengües d’impartició: Català

Coordinació Jordi Garreta Bochaca (Departament de Geografia i Sociolo-
gia de la UdL)

Equip docent Sergio Andrés Cabello (Universitat de la Rioja), Assumpta 
Aneas Álvarez (Universitat de Barcelona), Joaquim 
Capdevila Capdevila (UdL), Jordi Garreta Bochaca (UdL) i 
Núria Llevot Calvet (UdL)

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 Centre Cultural Les Monges, de la Seu d’Urgell
Preu 79,06 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta
Places 25

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 20 
 Joaquim Capdevila   
09.30-11.30 h  La comunicació. Principis bàsics de la comunicació 

interpersonal
12.00-14.00 h La comunicació grupal
 Jordi Garreta
16.00-19.00 h La comunicació família-escola. Els canals de 

comunicació i l’ús que se’n fa

Dimarts 21 
 Sergio Andrés  
09.30-11.30 h  Les TIC, famílies i escoles: potencialitats i debilitats
12.00-14.00 h Les TIC com a eines per millorar la comunicació 

entre famílies i escoles: casos pràctics
 Assumpta Aneas
16.00-18.30 h La comunicació en contextos de diversitat cultural. 

Comunicació interpersonal i cultura 
 
Dimecres 22 
 Assumpta Aneas 
09.30-11.30 h  La comunicació intercultural a les institucions 

escolars 
 Núria Llevot 
12.00-14.00 h La mediació i la gestió de conflictes. Situacions de 

conflicte i comunicació 
 Núria Llevot 
16.00-18.30 h Experiències i pràctiques 

2 ECTS reconeguts per la UdL:
20 hores presencials + 30 hores de 

treball autònom de l’alumnat


