
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   

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

CURS VIRTUAL



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

22V5 Eines i Aplicacions Informàtiques 

PROGRAMARI I CONTINGUT 
LLIURE PER UN NOU MODEL DE 
CONEIXEMENT
De l’1 al 12 de juliol
Curs virtual

L’objectiu d’aquest curs és presentar tots els conceptes que envolten 
el món del programari lliure i del contingut lliure, els models de propie-
tat intel·lectual proposats per aquestes noves formes de coneixement 
i contraposar-los als existents fins ara. Veure com els mecanismes 
de propietat intel·lectual actuals no encaixen amb el que necessita la 
societat digital, i com tampoc permeten aprofitar les capacitats que 
ofereixen les xarxes i els nous negocis digitals.
El curs va adreçat a tot aquell públic que hagi de generar contingut 
basat en coneixement, és a dir, programes, llibres, música, dibuix, fo-
tografia, o que l’hagi d’utilitzar o incorporar a les seves obres.  

Llengua d’impartició: Tots els documents s’ofereixen tant en català com en 
castellà

Coordinació Carles Mateu Piñol (Departament d’Informàtica i Enginyeria 
Industrial de la UdL)

Equip docent Josep Argelich Roma (UdL), Ramón Béjar Torres (UdL), Carles 
Mateu Piñol (UdL), Jordi Planes Cid (UdL) i Josep Maria Ribó 
Balust (UdL)

Hores lectives 30
Preu 118,59 € estudiantat UdL / 135,00 € la resta
Places 75

MODALITAT 
Virtual. Curs que es realitzarà a través del Campus Virtual de la Universitat de 
Lleida.

METODOLOGIA 
El curs tindrà un format de sessions virtuals. Els alumnes disposaran del material 
del curs en format de transparències i en vídeo on els instructors comentaran 
i explicaran els aspectes més rellevants de cadascun dels punts. A més, els 
alumnes disposaran de lectures i de material addicional per completar l’apre-
nentatge. Un cop assimilat el contingut, els alumnes participaran en debats (mo-
derats pels instructors) sobre els temes tractats. 
Com a avaluació final, els alumnes realitzaran una presentació digital i un breu 
assaig sobre el futur de la propietat intel·lectual en l’era digital.

PROGRAMA                                                                                       

Dies 1-3 
 1. Introducció
 2. La propietat intel·lectual

Dies 3-5 
 3. Contingut digital
  3.1. Llicències, copyright i drets d’autor
  3.2. Llicències lliures: Creative Commons

Dies 8-11 
 4. Programari lliure 
  4.1. Programes i llicències de programari
  4.2. Llicències lliures
  4.4. Qüestió d’ètica
  4.5. Comunitats de PL
  4.6. Model de desenvolupament

Dies 10-12 
 5. Mecanismes de protecció
  5.1. Patents
  5.2. Marques
  5.3. DRM
 6. El futur de la PI

Aquest programa és orientatiu i es desenvoluparà en funció del 
ritme dels debats. El material estarà disponible al campus virtual 
des del primer dia, per tant aquells estudiants que ho vulguin podran 
seguir un ritme més ràpid. 

 

INFORMACIÓ 
Matèria Transversal UdL 

http://estiu.udl.cat

http://www.udl.cat/serveis/estiu/Materiatransversal.html

