
DADES PERSONALS

Signatura:

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Abans de 
formalitzar la matrícula, conformeu 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 2 i el 31 de maig de 2013* A x 0,70 B
Estudiants UdL: reducció del 20%, si s’efectua 
l’ingrés entre l’1 i el 21 de juny de 2013* A x 0,80 C
Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 2 de maig i el 21 de juny de 2013* A x 0,90 D

*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.

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 protec-
ció de dades. El titular de les dades por exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cance 
l·lació mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

Si ho desitgeu, i no sou estudiant de la UdL, podeu 
subscriure una assegurança voluntària “Univers Plus” per 8 €

Podeu consultar les cobertures en els webs 
http://estiu.udl.cat/  
http://www.udl.cat/serveis/patrimoni/asseg/cumlaude.html

Sí  / No   

LLEIDA
de l’1 a l’11 de juliol de 2013

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ



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

11L1 Ensenyament i Didàctica

LLENGUA ANGLESA PER A 
LA FORMACIÓ DE MESTRES 
D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 
INTRODUCCIÓ A L’ESPECIALITAT
De l’1 al 5 de juliol
Lleida

Aquest curs està especialment adreçat a aquells futurs mestres 
interessats a ampliar la seva competència comunicativa en llengua 
anglesa a nivell oral i escrit i a conèixer diferents recursos, eines 
i metodologies per l’ensenyament-aprenentatge de la llengua 
estrangera. 
Es parteix del marc que dóna el currículum per competències per 
aprendre noves maneres de treballar en l’àmbit de la didàctica de la 
llengua estrangera. Es tindrà l’oportunitat de compartir experiències 
sobre metodologies i eines (CLIL, eines web 2.0, treball per 
projectes, etc.) i es facilitaran consells pràctics així com recursos 
pel treball a l’aula.

Observacions: Pel que fa al nivell de llengua anglesa, es partirà 
d’un nivell B1-B2 i es tindrà com a objectiu la convalidació del nivell 
B2 o superior per part de l’estudiantat.

Llengua d’impartició: Anglès

Coordinació Montserrat Casanovas Català (Departament de Didàctiques 
Específiques de la UdL)

Equip docent Florià Beninchón Majoral (UdL) i Anna Serrano Giménez 
(UdL)

Hores lectives 20
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 79,06 € estudiantat UdL / 90,00 € la resta
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 1  
 Anna Serrano 
09.30-11.30 h El treball per competències 
 Florià Belinchon  
12.00-14.00 h Anglès curricular, CLIL i projectes bilingües (I)

Dimarts 2 
 Florià Belinchon
09.30-11.30 h Anglès curricular, CLIL i projectes bilingües (II)
 Anna Serrano
12.00-14.00 h Destreses orals: comunicar en el context de l’aula 

Dimecres 3 
 Anna Serrano
09.30-11.30 h Destreses escrites: escriptura formal i informal 
 Anna Serrano
12.00-14.00 h Destreses de comprensió oral i escrita  

Dijous 4 
 Anna Serrano
09.30-11.30 h  Més enllà del llibre de text 
 Florià Belinchon
12.00-14.00 h Recursos audiovisuals 

Divendres 5
 Florià Belinchon
09.30-11.30 h  Pissarres interactives
 Florià Belinchon
12.00-14.00 h TIC i aprenentatge de llengües 


