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INFORMACIÓ GENERAL 

Titulació d'accés: No és necessaria titulació universitaria. 

Procediment d'inscripció i matriculació 

lnscripció 

El període d'inscripció de tots els cursos comen9a 1'1 de mar9. 
El nombre maxim de places en els cursos d'informatica es de 20 
alumnes per curs. 
La inscripció pot formalitzar-se per les vies següents: 
Personalment, a la Secció d'Afers Generals de la Divisió 111 situada 
en el primer pis del Pavelló Rosa (Travessera de les Corts, 131-159), 
fins el dia que comenci el període de matricula, en horari de 1 O h a 14 
h i de 16 ha 18 h de dilluns a dijous. 
Per teleton , al número 93 403 58 01 en horari de 1 Oh a 14 h i de 16 h 
a 18 h de dilluns a dijous. 

Matriculació 

Les matriculacions es taran en les dates assenyalades en cada 
curs. 
La matriculació es formalitzara : 
Personalment, a la Secció d'Afers Generals de la Divisió 111 situada 
en el primer pis del Pavelló Rosa (Travessera de les Corts, 131-159), 
en horari de 10 h a 14 h i de 16 ha 18 h de dilluns a dijous. 

Per correu: enviant el full de preinscripció juntament amb un taló a 
nom de la Universitat de Barcelona, per l'import del curs, a: 

Secció d' Afers Generals 
Divisió de Ciencies Experimentals i Matematiques 
Universitat de Barcelona 
Travessera de les Corts, 131-159 
08028-Barcelona 

La matriculació és efectiva quan s'ha pagat l' import del curs o cursos 
inscrits. 

Un cop pagada la matrícula, no es poden acceptar canvis de curs 



No s'impartiran els cursos que no tinguin el nombre d'alumnes mínim 
matriculats. 

Pre u 

El preu deis cursos és l'indicat en la informació corresponent a cada 
curs en aquest fullet. 

Diplomes 

Totes les persones matriculades, que acreditin una assistencia al 80% 
de les classes i compleixin els requisits que eventualment estableixi el 
professor en iniciar els curs, obtindran un diploma d'assistencia i 
participació amb el nombre de credits del curs. 

Reconeixement de Credits 

Els alumnes de la Universitat de Barcelona podran sol·licitar, a la 
Comissió corresponent de la seva Divisió, el reconeixement de credits 
deis cursos d'Extensió Universitaria com a credits de lliure elecció. 

Promoció del professorat funcionari 

Els cursos d'Extensió Universitaria són reconeguts com a credits de 
promoció docent peral professorat funcionari, segons l'Ordre de 4 de 
novembre de 1994 (DOGC núm. 1979 de 30.11.1994). 

Més lnformació 
Secció d'Afers Generals 
Pavelló Rosa 
Travessera de les Corts, 131 -159. 08028 Barelona 
Telefon d'informació i inscripció: 93 403 58 01 
Horari d'atenció al públic: de 1 O h a 14 h i de 16 h a 18 h, de dilluns 
a dijous. 
INTERNET: 
http://www.ub.es/div3/cursos/cursext.htm 
http://www.ub.es/div3/www/d3homep.htm 



Cursos d'Extensió Universitaria 

Area de Física 

1. Un tomb per la Galaxia: del Sistema Solar a les estrelles. 
2. Observació astronomica amateur avam;ada. 

Area de Geologia 

3. Minerals preciosos: el món de les gemmes. 
4. Estudi de minerals amb microscopia optica. 
5. Determinació senzilla de minerals al camp. 
6. lntroducció a la tecnica de Lamina Prima. 

Area de Química 
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7. Química a Internet. 13 
8. Curs practic de tecniques espectrocopiques d'analisi. 15 
9. Tecniques de laboratori químic en atmosfera inerta. 17 
1 O. Curs practic de tecniques analítiques de separació: cromatografía de gasos. 19 
11. Curs practic de tecniques analítiques de separació: cromatografía de líquids. 21 
12. lntroducció i utilització de l'espectroscopia ultraviolat-visible i infraroja . 23 
13. La materia: de la descripció microscopica al comportament macroscopic. 25 

Area de Biologia 

14. Fotografía de la natura: iniciació i tecniques. 
15. Aquarofilia: creació i manteniment d'aquaris. 
16. Conceptes basics d'Aqüicultura Marina. 
17. Formació de tecnics en Aqüicultura Marina. 
18. El món deis Artropodes: estudi teoric i practic. 
19. Col -leccions zoologiques: elaboració i manteniment. 
20. Males herbes: biología i control. 
21. Plantes amb flors: observació i identificació. 
22. El paisatge vegetal deis Pa"lsos Catalans. 
23. La restauració de la coberta vegetal a la regió mediterrania. 
24. Materials biologics i materials substitutoris. Estructura i mecanica. 
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Area d'lnformatica 

25. lntroducció a Windows 95/98. 
26. Elements de Word 97. 
27. Word 97 Avan9at. 
28. Elements d'Excel 97. 
29. Excel 97 Avan9at. 
30. Elements d'Access 97. 
31. Access 97 Avan9at. 
32. Programació amb Visual Basic. 
33. Elements de Powerpoint 97. 
34. Internet. 
35. Elements de programació en Internet. 
36. Frontpage 98. 
37. AutoCad 14. 
38. Autoedició (Page Maker, Adobe lllustrator, Adobe PhotoShop) . 
39. Xarxes d'area local. 
40. Sistemes d'informació Geografica. 
41. UNIX per usuaris. 
42. UNIX-Linux administració basica. 
43. UNIX-Linux administració avan9ada. 
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1. UN TOMB PER LA GALAXIA: DEL SISTEMA SOLAR A LES 
ESTRELLES. 

Contingut: 

Coneixements basics sobre !'estructura i evolució deis objectes més 
comuns de la nostra Galaxia, des deis pertanyents al Sistema Solar 
fins a la propia Via Lactia considerada com un tot. 

Adre.;:at a: 

Persones interessades per l'Astronomia que vulguin iniciar-se i/o apro
fundir en l'estudi deis Sistema Solar i de la Via Lactia. 

Programa: 

1. lntroducció. Les escales de l'Univers. 

2. Eines d'exploració astronómica. lnstrumentació. Missions astronau
tiques actuals. 

3. El Sistema Solar. Estructura, origen i evolució. 
Moviment deis planetes sobre l'esfera celest. 
Eclipsis de Sol i Lluna. Galeria d'imatges: cometes, asteroides, 
satel·lits, etc. 

4. Astrofísica. Que se'n sap de les estrelles? 
Evolució estel-lar. Naixement, vida i mort de les estrelles: noves, 
nebuloses planetaries, supernoves, nanes blanques, etc. 

5. La Via Lactia: dimensions, aparenga i components. Entorn solar. 
Cúmuls i associacions estel-lars. La materia interestel-lar. Poblaci
ons estel-lars i l'evolució de la galaxia. Galeria d'imatges. 

6. Astronomia a Internet. Estat actual d'algunes de les missions as
tronomiques més rellevants (Telescopi Espacial Hubble, Galileo, 
Mars, PathFinder, SOHO, etc.). 



Professor/s: 

Ricard Asiain , Dept. d'Astronomia i Meteorologia, Universitat de 
Barcelona. 

Calendari i preu: 
Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 de febrer al 15 de mar9 
del 16 al 26 de mar9 
del 7 al 20 d'abril 
de dilluns a divendres, de 18 a 20 h. 
Dept. d' Astronomia i Meteorologia 
(Facultat de Física. c. Martí i Franques, 1-11) 
20 hores 
20.000 PTA 



2. OBSERVACIÓ ASTRONÓMICA AMATEUR AVAN<;ADA. 

Contingut: 

Adquirir les nocions fonamentals sobre les técniques astronómiques 
observacionals més importants, i els coneixements practics per tal d'apli
car-los a l'observació activa mitjangant detectors fotoeléctrics i ceo. 

Adre~at a: 

Afeccionats a l'observació astronómica que vulguin aprofundir en els 
seus coneixements de les diverses técniques observacionals i d'analisi 
de dades que són al seu abast. 

Programa: 

1. Elements d'astronomia esférica: trigonometria esférica, coordena
des celests, moviments deis astres a l'esfera celest, sortida i posta 
deis astres. 

2. Técniques CCD: introducció a les cameres CCD, relació senyall
soroll , corrent fose, aplanament del camp, aplicacions. 

3. Fotometria astronómica: tecniques visuals, fotoelectriques i CCD. 

4. Astrometria: determinació de la posició d'un astre, moviments deis 
astres, tecniques: plaques fotografiques i ceo. 

5. Practiques d'observació amb CCD a l'Observatori de la Universitat 
de Barcelona a Alella (caps de setmana). 

Professor/s: 

David Galadí, Dept. d'Astronomia Meteorologia, Universitat de 
Barcelona. 



Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 

Lloc d'impartició: 

Durada: 
Pre u: 

de 1'1 al 22 de febrer 
del 22 al 26 de febrer 
de 1'1 al 12 de man;: 
de dilluns a dijous, de 18 a 20 h, 
més practiques 
Dept. d'Astronomia i Meteorologia 
(Fac. de Física c. Martí i Franques, 1- 11) 
20 hores 
20.000 PTA 



3. MINERALS PRECIOSOS: EL MÓN DE LES GEMMES. 

Contingut: 

Donar a coneixer quin és l'ambit de la gemmologia i quins són els 
materials que es tan sevir com a gemmes, que principalment són 
minerals. Veure també quines són les característiques més destacades 
deis materials d'interes gemmologic i les tecniques que es tan servir 
per a identificarlos. 

Adrevat a: 

Curs de caire divulgatiu dirigit a persones que vulguin coneixer que 
són les gemmes i les seves característiques. 

Programa: 

1 . Concepte de gemma. Relació de la gemmologia amb altres 
ciencies. 

2. Les característiques externes de les gemmes: el color i la talla. 

3. Les propietats físiques de les gemmes i la seva mesura. 

4. La morfologia interna de les gemmes: les inclusions. 

5. El diamant: jaciments, explotació i comercialització. 

6. Les gemmes de color. 

7. La perla i els altres materials gemmologics d'origen organic. 

8. Els productes artificials i els tractaments. 

9. Sessió de practiques. 

Professor/s: 

Joaquim Mª Nogués, Dept. de Cristal-logratia, Mineralogia i Diposits 
Minerals, Universitat de Barcelona. 



Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 

Lloc d'impartició: 

Durada: 
Pre u: 

de 1'1 de man; al 9 d'abril 
del 12 al 22 d'abril 
del 26 d'abril al 7 de maig 
de dilluns a divendres, de 18 a 20 h. 
(30 d'abril i 7 de maig de 18 a 21 h., 
practiques) 
Aula 6 (Facultat de Geología - c. Martí i 
Franques, s/n) 
22 hores 
18.000 PTA 



4. ESTUDI DE MINERALS AMB MICROSCOPIA ÓPTICA. 

Contingut: 

Fornir eines metodologiques per a l'estudi sistematic de minerals al 
microscopi. Aplicar aquestes eines a la determinació deis principals 
minerals en roques. 

Adrei;at a: 

Públic en general , en particular, llicenciats que estiguin interessats en 
ampliar coneixements o docents que hagin de preparar docencia de 
mineralogia. 

Programa: 

1. lntroducció al microscopi petrografic. 

2. lntroducció a les propietats optiques deis minerals. 

3. Observacions sense analitzador. 

4. Observacions amb analitzador. 

5. ldentificació de minerals de roques plutoniques. 

6. ldentificació de minerals de roques volcaniques. 

7. ldentificació de minerals de roques metamorfiques. 

8. ldentificació de minerals de roques sedimentaries. 

Professor/s: 

Joan-Carles Melgarejo i Caries Canet , Dept. de Cristal -lografia , 
Mineralogia i Diposits Minerals, Universitat de Barcelona. 



Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 al 22 de marc; 
del 23 al 31 de mar9 
del 7 al 23 d'abril 
de dimarts a divendres, de 19 a 21 h. 
Aula 12 (Facultat de Geología - c. Martí i 
Franques, s/n) 
23 hores 
18.000 PTA 



5. DETERMINACIÓ SENZILLA DE MINERALS AL CAMP. 

Contingut: 

Fornir eines metodologiques per a l'estudi sistematic de minerals en 
mostra de ma. Aplicar aquestes eines a la determinació deis principals 
minerals. 

Adre~at a: 

Públic en general, en particular, llicenciats que estiguin interessats en 
ampliar coneixements o docents que hagin de preparar docencia de 
mineralogia. 

Programa: 

1. Criteris d'identificació deis minerals a visu. 

2. ldentificació de minerals de roques plutoniques. 

3. ldentificació de minerals de roques volcaniques. 

4. ldentificació de minerals de roques metamorfiques. 

5. ldentificació de minerals de roques sedimentaries. 

6. ldentificació de minerals de jaciments minerals (alteracions). 

7. ldentificació de minerals de jaciments minerals (menes). 

8. Practiques: sortida a Gualba de Dalt (Valles Oriental) . 

Professsor/s: 

Joan-Carles Melgarejo i Caries Canet, Dept. de Cristal -lografia, 
Mineralogia i Diposits Minerals, Universitat de Barcelona. 



Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 de marc; al 9 d'abril 
del 12 al 22 d'abril 
del 27 d'abril al 19 de maig 
de dimarts a divendres, de 19 a 21 h. 
Aula 11 (Facultat de Geologia - c. Martí i 
Franques, s/n) 
28 hores 
19.000 PTA 



6. INTRODUCCIÓ A LA TECNICA DE LÁMINA PRIMA. 

Contingut: 

Donar a coneixer la tecnica de Lamina Prima. Aprofundir al maxim en 
totes les vessants de la tecnica. 

Adrec;at a: 

Persones interessades en el tema de Lamina Prima. 

Programa: 

1. lntroducció al procés de Lamina Prima. 

2. El serrat. 

3. El polit. 

4. Tractaments especials. 

5. Aspectes complementaris. 

Professor/s: 

Josep-Adolf Samper i Vicens Planella, Servei de Lamina Prima, 
Universitat de Barcelona. 

Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Pre u: 

de 1'1 de man; al 9 d'abril 
del 12 al 16 d'abril 
del 19 al 23 d'abril 
de dilluns a divendres, de 16 a 19 h. 
Servei de Lamina Prima 
(Fac. de Geologia - c. Martí i Franques, s/n) 
15 hores 
12.000 PTA 
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7. QUÍMICA A INTERNET. 

Contingut: 

Exploració de les eines disponibles a Internet per tal de facilitar la com
prensió deis conceptes químics basics (tipus de reaccions, estructura 
molecular, etc .. . ) i estudi de les avantatges que suposa (interactivitat, 
gran nombre d'exemples, etc .. . ). 

Adrec;at a: 

Professors d'ensenyament secundari i docents en general. 

Programa: 

1. lntroducció a Internet. 

2. Nades de química a Internet. 

3. Computer Based Trianing (CBT). 

4. Exemples i exercicis. 

Professor/s: 

Pere Alemany i Xavier Giménez, Dept. Química Física, Universitat de 
Barcelona. 

Calendari i Preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del Curs: 
Horari : 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 de man;: al 20 d'abril 
del 21 al 30 d'abril 
del 1 O al 21 de maig 
de dilluns a divendres, de 19 a 21 h. 
Aula d'lnformatica 
(Fac. de Química - c. Martí i Franques, 1-11) 
20 hores 
9.000 PTA 
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8. CURS PRÁCTIC DE TECNIQUES ESPECTROCOPIQUES 
D'ANÁLISI. 

Contingut: 

Actualitzar i ampliar els coneixements teorics i basics de les tecniques 
espectroscopiques d'analisi de més implantació com són 
l'espectrofotometria d'absorció molecular de radiació visible i ultravio
lada, i l'espectrofotometria d'absorció de flama. 

Adre~at a: 

Graduats en química (FP), tecnics de laboratori, i també professors 
d'institut (ESO, batxillerat i FP). 

Programa: 

1. Espectrofotometria d'absorció molecular (UV-Vis). 

2. Espectrofotometria d'absorció atómica. 

Professor/s: 

José Barbosa, Xavier Santos i Lluís Puignou, Dept. de Química Analíti
ca, Universitat de Barcelona. 

Calendari i Preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 de marc;; al 15 de juny 
del 21 de juny al 2 de juliol 
del 12 al 16 de juliol 
de dilluns a divendres, de 16 a 20 h. 
Dept. de Química Analítica 
(Fac. de Química - c. Martí i Franques, 1-11) 
20 hores 
25.000 PTA 
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9. TECNIQUES DE LABORATORI QUÍMIC EN ATMOSFERA 
INERTA. 

Contingut: 

lntroduir l'alumne en les tecniques típiques d'un laboratori químic quan 
els productes a manipular no poden entrar en contacte amb cap deis 
components de l'atmosfera. 

Adrevat a: 

Tecnics i laborants que treballin en un laboratori químic amb un nivell 
mínim FP i velen introduir-se en tecniques de síntesi i manipulació de 
productes sensibles a l'atmosfera. 

Programa: 

1. lntroducció. Necessitat d'una atmosfera inerta. Reaccions quími
ques i principals contaminants reactius: l'aigua, l'oxigen i el CO . 

2 

2. Utillatge específic. La caixa seca. La rampa de buit. Juntes herme
tiques. Material de laboratori adaptat. El buit i el treball sota pres
sió. Els gases inerts: nitrogen i argó. Els dissolvents. Puresa indus
trial i ultrapurificació 

3. Tecniques basiques de treball. Purgues. Pesades. Addicions. Fil
tracions. Transvasaments. Emmagatzemament. 

4. Tecniques de treball avanc;:ades. Destil.lacions. Refluxos. Sublima
cions. Cromatografía. 

5. Tecniques instrumentals. Analisis elementals. Espectroscopia d'in
fraroig . Espectroscopia d'ultraviolat-visible. Espectroscopia de RMN. 
Espectroscopia d'ESR. Altres. 

6. Bibliografía. 

7. Practiques de laboratori. Coneixement practic del material i les tec
niques. 
A 1: Preparació del tetraacetat de plom. 
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A2: Preparació de l'acetat de crom (11) . 
81: Síntesi de Grignard via magnesia. 
82: Síntesi d'una difosfina via organolític. 

Professor/s: 

Ramon Costa i Roser Reina, Dept. de Química lnorganica, Universitat 
de Barcelona. 

Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 

Lloc d'impartició: 

Durada: 
Pre u: 

de 1'1 de man;: al 14 de juny 
del 15 al 30 de juny 
del 5 al 21 de juliol 
del 5 al 12, classes teoriques diaries de 17 a 
19 hores 
del 13 al 21, classes practiques diaries de 17 
a 21 hores 
Dept. Química lnorganica 
(Fac. de Química-e. Martí i Franques , 1-11 ) 
40 hores 
50.000 PTA 



10. CURS PRÁCTIC DE TECNIQUES ANALÍTIQUES DE 
SEPARACIÓ: CROMATOGRAFIA DE GASOS. 

Contingut: 

Actualitzar i ampliar els coneixements teorics i practics de les tecni
ques de separació analítiques pel que fa a l'ús de la cromatografia de 
gasos (GC). 

Adrec.;:at a: 

Graduats en química (FP), tecnics de laboratori, i també a professors 
d'institut (ESO, batxillerat i FP). 

Programa: 

S'impartiran classes teoriques per tal d'introduir els fonaments de les 
tecniques, així comuna descripció de llur instrumentació basica. L'alum
ne realitzara també unes classes practiques en les que dura a terme 
l'analisi cromatografic de mostres d'aliments, begudes refrescants i ai
gües contaminades. D'altra banda, s'introduiran alguns aspectes rela
cionats amb el control de qualitat en un laboratori analític com són la 
utilització de PNTs (protocols normalitzats de treball) . 

Professor/s: 

Encarnación Moyana, Xavier Santos i Lluís Puignou, Dept. de Química 
Analítica, Universitat de Barcelona. 

Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 de man; al 30 de juny 
de 1'1 al 14 de juliol 
del 19 al 23 de juliol 
de dilluns a divendres, de 16 a 20 h. 
Dept. de Química Analítica 
(Fac. de Química - c. Martí i Franques, 1-11) 
20 hores 
25.000 PTA 
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11. CURS PRACTIC DE TECNIQUES ANALÍTIQUES DE 
SEPARACIÓ: CROMATOGRAFIA DE LÍQUIDS. 

Contingut: 

Actualitzar i ampliar els coneixements teórics i practics de les tecni
ques de separació analítiques pel que fa a l'ús de la cromatografia de 
líquids (LC). 

Adrec;at a: 

Graduats en química (FP), tecnics de laboratori, i també a professors 
d'institut (ESO, batxillerat i FP). 

Programa: 

S'impartiran classes teóriques per tal d'introduir els fonaments de les f 
tecniques, així com una descripció de llur instrumentació basica. L'alum- r 
ne realitzara també unes classes practiques en les que dura a terme (:)

1 
l'analisi cromatografic de mostres d'aliments, begudes refrescants i tar-
macs. D'altra banda, s'introduiran alguns aspectes relacionats amb el 
control de qualitat en un laboratori analític com són la utilització de 
PNTs (protocols normalitzats de treball) . 

Professor/s: 

José Barbosa, Xavier Santos i Lluís Puignou, Dept. de Química Analíti
ca, Universitat de Barcelona. 

Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 de mar9 al 30 de juny 
de 1'1 al 20 de juliol 
del 26 al 30 de juliol 
de dilluns a divendres, de 16 a 20 h. 
Dept. de Química Analítica 
(Fac. de Química - c. Martí i Franques, 1-11) 
20 hores 
25.000 PTA 





12. INTRODUCCIÓ 1 UTILITZACIÓ DE L'ESPECTROSCOPIA 
ULTRAVIOLAT-VISIBLE (UV-Vis) l INFRAROJA (IR). 

Contingut: 

Impartir uns coneixements basics de les tecniques sempre donant-l i 
una orientació el més practica i menys teórica possible . De manera 
que en acabar el curs l'alumne pugui utilitzar espectrofotometres UV
Vis i IR convencionals, pera realitzar operacions estandard de labora
tori. 
Adre~at a: 

Tecnics de laboratorio llicenciats de nou que, tenint un domini basic de 
les tecniques de laboratori químic en general , vulguin adquirir domini 
de les tecniques en qüestió. 

Programa: 

1 . Radiació electromagnetica. Espectre electromagnetic. Processos 
d'absorció UV-Vis. Espectroscopia UV-Vis. 

2. lnstruments pera espectroscopia UV-Vis. Fonts de radiació . Mani
pulació de la mostra. Metodologia de treball. 

3. Parametres de l'espectroscopia UV-Vis. Transmitancia. Absorban
cia. Llei de Lambert Beer . Limitacions de la tecnica. Especies que 
poden absorbir radiació UV-Vis. 

4. Aplicacions de l'espectroscopia UV-Vis. Mesures qualitatives. Me
sures quantitatives. ldentificació de compostos. Analisi de mescles. 
Valoracions espectrofotometriques. Seguiment de reaccions. 

5. Processos d'absorció IR. Espectroscopia IR. 

6. lnstruments pera espectroscopia IR. Transformada de Fourier. Fonts 
de radiació. Manipulació de la mostra. Metodologia de treball. 

7. Parametres de l'espectroscopia IR. Transmitancia. Absorbancia. 
Limitacions de la tecnica. Especies que poden absorbir rad iació 
IR. 

ft 
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8. Aplicaciohs de l'espectroscopia IR. Mesures qualitatives. Grups 
funcionals. Mesures quantitatives. 

Professor/s: 

Gabriel González i Montserrat Gómez, Dept. de Química lnorganica, 
Universitat de Barcelona. 

Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Pre u: 

de 1'1 de mar9 al 1 O de juny 
del 14 al 30 de juny 
del 5 al 23 de juliol 
de dilluns a divendres, de 18 a 20 hores 
Aula Laboratori 

(Fac. de Química- c. Martí i Franques, 1-11 ) 
30 hores 
40.000 PTA 



13. LA MATERIA: DE LA DESCRIPCIÓ MICROSCÓPICA AL 
COMPORTAMENT MACROSCOPIC. 

Contingut: 

Donar una revisió deis conceptes fisicoquímics sobre els que es sus
tenta la noció d'enllag químic, així com de les propietats macroscopi
ques de la materia i llur relació amb !'estructura microscopica. 

Adreyat a: 

Professors d'ensenyament secundari i docents en general. 

Programa: 

1. L'enllag i !'estructura de la materia. 

2. Els estats de la materia. 

3. Relacions estructura-propietat. 

4. La reactivitat de la materia. 

Professor/s: 

Juan Carlos Paniagua (1 ), Francesc Mas (2-4) i Eudald Vilaseca (3) , 
Dept. de Química Física, Universitat de Barcelona. 

Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 de man;: al 15 d'abril 
del 19 al 29 d'abril 
del 3 al 14 de maig 
de dilluns a divendres, de 19 a 21 h. 
Dept. de Química Física 
(Fac. de Química- c. Martí i Franques, 1-11) 
20 hores 
15.000 PTA 



fí u 



14. FOTOGRAFIA DE LA NATURA. INICIACIÓ 1 TECNIQUES. 

Contingut: 

Donar a coneixer els conceptes basics de la fotografia orientada a la 
natura. 

Adre~at a: 

Persones amants de la natura i que tinguin camera fotografica. 

Programa: 

1. L'equip fotografic. La Camera. El Format. ca.meres compactes i 
reflex. ca.meres reflex d'objectius intercanviables. La elecció de la 
camera: objectius i necessitats. 
Els objectius: característiques deis objectius. Objectius normals. 
Objectius granangulars i ultra-granangulars. Teleobjectius. Objectius 
zoom. Objectius especials: macro. 

2. El flash. Flash electronic convencional. Flash anul-lar. 11-luminació 
artificial especial. Accessoris: el trípode i la seva importancia. Els 
filtres: filtres correctors i filtres d'efectes especials. Filtres correctors 
B/N i color. El transport del material. 

3. La pel·lícula: B/N i color. Negatiu i transparencia. Sensibilitat i gra. 
El for9at. Pel-lícules especials. Elecció de la pel-lícula. Suports B/N 
i color. Composició: foto científica o artística? Paisatge. Flora i 
Fauna. 

4. La llum: mesurament i fotometria. Fotümetres de llum incident i de 
llum reflectida. 11-luminació: llum natural i llum artificial. 11-luminació 
mixta. Utilització del flash , difusors i pantalles reflectores. 

5. Macrofotografia i microfotografia. 

6. Tecniques aplicades: sortida de camp i sessió de laboratori. 
Treball al camp: fotografia de flora i fauna. 



Fotografia de laboratori, tecniques especials: ultramacrofotografia; 
fotografia amb lupa binocular; fotografia en terraris, fotografia 
d'organismes aquatics: plancton. 

7. Fotografia submarina: un altre món. Materials: cameres 
submergibles, bosses estanques i caixes estanques. Les optiques: 
de l'ull de peix al tele curt. Accessoris per macro. El flash subaquatic. 
Flashos manuals i automatics. Coneixer el flash. La llum sota l'aigua: 
il -luminació. Llum natural, llum artificial i il-luminació mixta. La 
pel-lícula: B/N o color. Pel-lícules especials. 
Temes fotogratics: 

Fotografia de macro. 
Fotografia d'ambient. 
Cac;a fotografica: peixos i altres animals 
lle negad íssos. 
Fotografia nocturna. 

~ 8. Valoració deis resultats i arxiu fotografic. 

~ Professor/s: 

¡_¿.::..¡'- Lluís Dantart, Centre de Recursos de Biodiversitat Animal , Universitat 
de Barcelona. 

Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari : 

Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 al 22 de marc; 
del 22 de marc; al 9 d'abril 
del 12 al 27 d'abril 
de dilluns a dijous, de 18 a 20 h. 
(Sortida de camp: 
fotografia de flora i fauna, 5 h.) 
Centre de Rec. de Biodiversitat Animal 
(Facultat de Biologia - Av. Diagonal, 645) 
25 hores 
12.500 PTA 



15. AQUAROFILIA: CREACIÓ 1 MANTENIMENT D'AQUARIS. 

Contingut: 

lntroduir als alumnes al món de l'aquarofilia i capacitar-los per a la 
instal·lació i manteniment d'aquaris d'aigua dolc;a i salobre. 

Adreyat a: 

Persones interessades en el món de l'aquarofilia. 

Programa: 

1. lntroducció. 

2. Recipients. 

3. Qualitat de l'aigua. 

4. Sistemes de filtració. 

5. ll·luminació. 

6. Control de la temperatura. 

7. Elements decoratius: sorres, roques i fusta. 

8. Plantes d'aquari. 

9. Alimentació deis peixos. 

1 O. Reproducció deis peixos. 

11 . ldentificació i tractament de malalties. 

12. Principals grups i especies de peixos d'aquari. 

13. Practiques. Al comenc;ament del curs s'instal·laran cinc aquaris di
ferents (vivípars centramericans, conjunt asiatic, conjunt sud-ame
rica, cíclids centramericans i aigua salobre asiatic). Posteriorment, 



els alumnes s'encarregaran de tenir-ne cura durant la resta del curs, 
alimentant als peixos i determinant la qualitat de l'aigua. 

Professor/s: 

Francesc Castelló i Lluís Cardona, Dept. de Biologia Animal, 
Universitat de Barcelona. 

Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 

de 1'1 de man;; al 14 de juny 
del 15 al 30 de juny 
del 5 al 16 de julio! 
de dilluns a divendres, de 18 a 21 h. 
Laboratori de practiques de Vertebrats 
(Facultat de Biologia - Av. Diagonal, 645) 
30 hores 
40.000 PTA 



16. CONCEPTES BASICS D'AQÜICULTURA MARINA. 

Contingut: 

lntroduir als alumnes al món de l'aqüicultura marina i capacitar-los 
per a la millora de la qualificació professional en el sector pesquer/ 
aqüicola. 

Adre.;at a: 

Persones interessades en el tema de les instal ·lacions en Aqüicultura 
Marina. 

Programa: 

1. Conceptes basics: Definició. Evolució i situació actual. Justificació 
i necessitats. 

2. Sistemes i tipus. Semi-intensiva i Intensiva. Segons cicle biologic. rÍk/-1 
Ubicació de les instal-lacions. ;¿ 

3. Característiques de les especies cultivables. Orada, !lobarro. ¿~ 
Musclo, pectínids, ostreids. 

4. Conceptes basics d'hidrodinamia marina. Ones. Corrents. Marees. 
Propagació de la dinamica en profunditat. 

5. lnstal-lacions flotants: gabies i plataformes. Estructures. Xarxes. 
Ancoratges. Amarres. Aparells i sistemes de senyalització. 

6. lnstal-lacions peral cultiu de bivalves. "Bateas". "Long-line". 

7. lnstal-lacions a fans . Esculls artificials. 

8. Practiques: reconeixement d'especies; revisió i reparació de xarxes 
submergides; alimentació deis peixos; control de la producció de 
bivalves; identificació durant l'immersió deis trets característics de 
les especies i el seu comportament. 



Professor/s: 

Francesc Castelló, Dept. de Biologia Animal, Universitat de 
Barcelona. 

Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 
Durada: 
Pre u: 

de 1'1 de man; al 1 O de juny 
del 14 al 22 de juny 
del 28 de juny al 9 de juliol 
de dilluns a divendres, de 18 a 21 h. 
Contraria de Pescadors d' Arenys de Mar 
30 hores 
40.000 PTA 



17. FORMACIÓ DE TECNICS EN AQÜICULTURA MARINA. 

Contingut: 

lntroduir als alumnes al món de l'aqüicultura marina i capacitar-los per 
a la mi llora de la qualificació professional en el sector pesquer/aqüicola. 
Obtenció del carnet professional de capbussador de 2a restringit. 

Adre~at a: 

Tots els interessats en temes del curs i obtenir el carnet professional 
de capbussador de 2ª restringit i obtenir coneixements sobre 
instal·lacions en aqüicultura marina. 

Programa: 

1. Física aplicada a la bussada. 

2. Conceptes basics. 

3. Tecnologia de la bussada. 

4. Medicina de la bussada. 

5. Legislació. 

6. Normes de seguretat. 

7. Teoria de la descompressió. 

8. Material. 

9. Tecnologia naval. 

10. Cordam. 

11. Primers auxilis. 

12. Equips autonoms. 



13. Pla d'evacuacions. 

14. Practiques. 

15. Característiques especies cultivables. 

16. lnstal-lacions a fons. 

17. lnstal-lacions flotants. Gabies plataforma. 

18. lnstal-lacions per al cultiu de bivalves. 

19. Conceptes basics d'hidrodinamia marina. 

20. Sistemes i tipus. 

21. Practiques. 

't··-..()_7 Professor/s: 

'>.3'< 
.,¿~ Francesc Castelló, Lluís Cardona, Jordi Carreras i David Martínez, 

I Dept. de Biologia Animal, Universitat de Barcelona. 
Col-laboradors: Escuela Superior de Buceo Profesional , SCCL. 

Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 

Lloc d'impartició: 
Durada: 
Preu: 

Unió Territorial de Cooperatives del Mar 
(UCOMAR,SCCL). 
Cultius Marins del Maresme, S.A. 

de 1'1 de man;; a 1'11 de juny 
del 14 al 25 de juny 
a partir de 1'1 de julio! 
teoria, de dilluns a divendres, de 18 a 21 h. 
practiques, a determinar pel professor 
Contraria de pescadors d'Arenys de Mar 
140 hores 
170.000 PTA 



18. EL MÓN DELS ARTROPODES: ESTUDI TEORIC 1 PRÁCTIC. 

Contingut: 

Donar a coneixer les característiques fonamentals deis Artropodes 
mitjanr;:ant el desenvolupament de sessions teórico practiques al 
laboratori i la realització d'una sortida de camp. 

Adre~at a: 

Persones interessades en el coneixement deis artropodes i especialment 
a professors d'Ensenyament Primari Secundari. 

Programa: 

1. Característiques generals del Artropodes. Morfologia externa. Seg
mentació i tagmatització. Els apendixs. Organització interna. 

2. L'origen deis Artropodes. Filogenia i classificació . Teories Al.--1 
monofiletiques i polifiletiques. Dades morfologiques i moleculars. :;¿ 
Relacions amb altres grups d'invertebrats. ¿~~ 

3. Els Artropodes fossils. Estudi deis Trilobits. Observació d'exemplars. 
Jaciments d'artropodes. 

4. Tecniques de mostreig . Captura directa i metodes indirectes. 
Trampes actives i passives. Artropodes terrestres , voladors i 
aquatics. 

5. Tecniques d 'estudi deis Artropodes. Conservació i fixació. 
Disseccions. Preparacions microscopiques. Col ·leccions. 

6. Estudis qualitatius i quantitatius deis Artropodes. Avaluació de la 
densitat i de la biomassa. Diversitat. Els Artropodes com a indicadors 
d'alteracions ambientals. 

7. Els Quelicerats. Característiques basiques. Estudi de la morfologia 
externa. Observació d'Escorpins , Pseudoescorpins, Araneids , 
Opilions i Acars. 



8. Els Miriapodes. Característiques fonamentals . Estud i de la 
morfologia externa. Observació de Quilopodes, Diplopodes, 
Pauropodes i Símfils. 

9. Els Crustacis.Característiques basiques. Estudi de la morfologia 
externa . Observació de Branquiopodes , Maxil . lopodes i 
Malacostracis. Dissecció d' Squil/a mantis. 

1 O. Els lnsectes. Característiques basiques. Estudi de la morfologia 
externa. Observació d'Apterigots i de diversos ordres d'insectes 
alats. 

Sortida de camp. ldentificació i observació de diferents habitats ocupats 
per artropodes. Recol·lecció d'artropodes. 

Professor/s: 

A Antoni Serra i Eduardo Mateas, Dept. de Biologia Animal , Universitat \;::1 J_;r de Barcelona. 

_¿_---¡'- Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 

Horari : 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 de man; al 28 de maig 
de 1'1 al 10 de juny 
del 14 al 18 de juny 
(sortida de camp el dia 19) 
de dilluns a divendres, de 17 a 21 h. 
Laboratori de Zoologia-lnvertebrats 
(Facultat de Biologia - Av. Diagonal, 645) 
25 hores 
15.000 PTA 



19. COL·LECCIONS ZOOLOGIQUES: ELABORACIÓ 1 MAN
TENIMENT. 

Contingut: 

L'objectiu basic del present curs es que els assistents aprenguin com 
plantejar, elaborar, manten ir i gestionar una col·lecció zoologica, ja sigui 
amb finalitats científiques o didactiques. 

Adre~at a: 

Persones interessades en el tema. 

Programa: 

1. El concepte de col·lecció zoologica 

2. Obtenció de material zoologic. 

3. Tipus de col·leccions zoologiques. 

4. Materials necessaris. 

5. El tractament previ. 

6. Documentació de les col·leccions zoologiques. 

7. Manteniment i gestió. 

Visites a les col·leccions zoologiques del Centre de Recursos de 
Biodiversitat Animal del Departament de Biologia Animal, i del Museu 
de Zoologia. 

Professor/s: 

Eduardo Mateas, Centre de Recursos de Biodiversitat Animal, 
Universitat de Barcelona i Eulalia Garcia i Caries Orta, Museu de 
Zoologia, Ajuntament de Barcelona. 



Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari : 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Pre u: 

de 1'1 de man;; al 17 de maig 
del 18 al 31 de maig 
del 7 al 18 de juny 
de dilluns a divendres, de 17 a 19 h. 
Laboratori lnvertebrats - Dept. de Biologia 
Animal 
(Facultat de Biologia - Av. Diagonal, 645) 
20 hores 
15.000 PTA 



20. MALES HERBES: BIOLOGIA 1 CONTROL. 

Contingut: 

Transferir els coneixements de les principals característiques biologiques 
de les males herbes. Aportar bases metodologiques per a l'avaluació 
del potencial de infestació. 

Adrec;at a: 

Qualsevol persona interessada en el tema. 

Programa: 

1 . Les males herbes. Concepte de mala herba. Atribúts biologics ge
nerals. Les males herbes anuals i perennes. Tipología. 

2. El Banc de llavors. Emergencia i establiment. Distribució temporal A 
de !'emergencia: patrons i models. r-J,.. 

39

:; 

3. La producció de llavors. Disseminació. Distribució espacial de les ¿~~ 
poblacions: patrons i models. Reproducció i multiplicació vegetativa. \ 
Importancia en el procés d'infestació. lmplicacions genetiques i 
evolutives. 

4. Les característiques del cicle vital de les males herbes i la predic
ció deis riscs d'infestació. 

5. Practiques. Avaluació del grau d'infestació d'un conreu. Problemes 
metodologics. Analisi i valoració de les dades. 

Professor/s: 

Francesc-Xavier Sans, Dept. de Biología Vegetal , Universitat de 
Barcelona. 



Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 

Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 de marc; al 15 de'abril 
del 20 al 30 d'abril 

·del 3 al 10 de maig 
de dilluns a divendres, de 16 a 19 h. 
(Practiques, una sortida al matí de 7 hores) 
Dept. de Biologia Vegetal 
(Facultat de Biologia -Av. Diagonal , 645) 
25 hores 
15.000 PTA 



21. PLANTES AMB FLORS: OBSERVACIÓ 1 IDENTIFICACIÓ. 

Contingut: 

lntroduir als assistents al món de la botanica, tot proporcionant-los les 
eines necessaries per poder estudiar i identificar aquelles plantes més 
corrents a la nostra flora. 

Adrec;at a: 

Persones interessades en el món de la botanica. 

Programa: 

1. La flor. Ravenisses i afins (les crucíferes) . 

2. Ericacies (brucs) i violacies (violetes i pensaments) . 

3. Papilionacies (ginestes, argelagues .. . ) i labiades (roman í, 
mentes ... ). 

4. Coníferes (pins, cedres i ginebres). 

5. Fagacies (roures, alzina i castanyer) i altres planifolis (oms, tells, 
salzes). 

6. Compostes (margarides, cards i lletsons). Tecniques de prepara
ció de plantes seques. 

7. Euforbiacies (lleterasses) i quenopodiacies (blets). 

8. Arbusts (rosers, argos, aladerns .. . ). 

9. Gramínies (margall i fenassos) i juncacies (joncs). 

1 O. Practiques: 1 a sortida, a un pare urba (com el de Pedralbes) i 2a 
sortida, a una muntanya propera (com ara Collcerola). 



Professor/s: 

Antoni Sánchez Cuxart, Dept. de Biologia Vegetal, Universitat de 
Barcelona. 

Calendari i pre u: 

Preinscripció: 
Matricu lació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 de marc; al 14 de juny 
del 15 al 30 de juny 
del 5 al 14 de juliol 
de dilluns a divendres, de 16 a 19 h. 
Laboratori del Dept. de Biologia Vegetal 
(Facultat de Biologia - Av. Diagonal , 645) 
25 hores 
16.000 PTA 



22. EL PAISATGE VEGETAL DELS PA°iSOS CATALANS. 

Contingut: 

Proporcionar unes bases teórico-practiques per a coneixer i interpretar 
els principals tipus de paisatge vegetal existents als Pa'isos Catalans, 
llurs comunitats vegetals més representatives i els factors ambientals 
que els condicionen. 

Adre~at a: 

Persones interessades en coneixer i interpretar els principals tipus de 
paisatge vegetal als Pa'isos Catalans. 

Programa: 

1. Concepte de paisatge vegetal. Les comunitats vegetals en l'espai i 
en el temps. Les zones de vegetació deis Pa"isos Catalans. 

2. La vegetació mediterrania meridional. L'alta muntanya 
mediterrania. 

3. La vegetació mediterrania septentrional. 

4. La vegetació de la muntanya mitjana. 

5. La vegetació de l'alta muntanya. 

6. Els ambients litarais, les zones humides i els indrets humanitzats. 

7. Practica de camp. 

Professor/s: 

lgnasi Soriano, Dept. de Biologia Vegetal, Universitat de Barcelona. 



Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 de man; al 14 de maig 
del 17 al 27 de maig 
del 31 de maig al 29 de juny 
dimarts i dijous, de 18 a 20 h. 
Sala de Graus 
(Facultat de Biologia - Av. Diagonal , 645) 
20 hores 
18.000 PTA 



23. LA RESTAURACIÓ DE LA COBERTA VEGETAL A LA 
REGIÓ MEDITERRÁNIA. 

Contingut: 

Analitzar la problematica particular que presenta la restauració de 
la coberta vegetal en arees degradades a la regió mediterrania, a 
partir de l'estudi comparatiu de casos concrets. 

Adrec;at: 

Persones interessades en la problematica de les arees degradades a 
la regió mediterrania. 

Programa: 

1. Característiques i particularitats de la regió mediterrania. El medi 
físic i el medí biotic. A 

2. La successió vegetal. Les pertorbacions i el seu impacte sobre els r--1. 1:;í 
ecosistemes naturals. ¿~~ 

3. El.laboració d'un pla de restauració. La delimitació d'objectius i els 
criteris a tenir en compte en la presa de decisions. 

4. La sembra d'arees degradades. Tecniques de sembra i criteris 
d'aplicació. La selecció d'especies en clima mediterrani. 

5. La plantació d'especies llenyoses. Tecniques d' implantació 
classiques i noves tecniques en fase d'experimentació. 

Professor/s: 

Roser Guardia i Pere Casals, Dept. de Biologia Vegetal, Universitat 
de Barcelona. 



Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 de man; al 31 de maig 
de 1'1 al 16 de juny 
del 21 de juny al 14 de juliol 
dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 11 h. 
Dept. de Biologia Vegetal 
(Facultat de Biologia - Av. Diagonal, 645) 
20 hores 
15.000 PTA 



24. MATERIALS BIOLOGICS 1 MATERIALS SUBSTITUTORIS. 
ESTRUCTURA 1 MECANICA. 

Contingut: 

Formació basica en mecanica de materials biologics i substitutoris. 

Adre~at a: 

Persones interessades en la mecanica de l'os , tendons i materials no 
biologics en general. 

Programa: 

1. lntroducció. Metodología d'estudi de !'estructura, geometría i me
canica deis materials. 

2. Materials biologics. / 2.1. Os. Composició química. Variabilitat es
tructural. Variabilitat mecanica. Resistencia. Elasticitat. / 2.2. Ten
dons i lligaments. Estructura. Propietats mecaniques. Elasticitat i 
amagatzemament d'energia. 

3. Materials substitutoris. 
a) Metalls i aliatges. 
b) Polímers. 
c) Bioceramiques. 
d) Composits. 

1. Compatibilitat biológica. lnteraccions entre materials biologics i 
materials substitutoris. 

2. Practiques. 

Professor/s: 

Adria Casinos, Dept. de Biología Animal , Universitat de Barcelona; Jorge 
Cubo, d'Evert Medical; Josep-Antoni Planell , Universitat Politécnica de 
Catalunya i Josep Bou, d'Almirall. 



Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Pre u: 

de 1'1 de mar9 al 14 de maig 
del 17 al 27 de maig 
del 31 de maig al 15 de juny 
de dilluns a dijous, de 19 a 21 h. 
Dept. de Biologia Animal 
(Facultat de Biologia - Av. Diagonal, 645) 
20 hores 
25.000 PTA 



25. INTRODUCCIÓ A WINDOWS 95/98 

Contingut: 

Elements principals de Windows 95. Manipulació de les unitats de 
discos i deis arxius. 
Configuració d'alguns aspectes de l'ordinador. Altres operacions 
basiques: instal-lació de software, compressió d'arxius. 

Adrec;at a: 

Persones que vulguin coneixer aspectes elementals del manejament 
d'un ordinador personal. 

Programa: 

1. Descripció deis elements principals: l'escriptori, el botó d'inici. Els 
accessos directes. 

2. L'explorador de Windows. Organització de les unitats, deis directoris. ~~1 
Manipulació de directoris i arxius: creació de carpetes, canvis de ~ 
nom i d'ubicació, eliminació. ~ 

3. Utilitats del sistema: paperera de reciclatge, pannell de control , 
impressores. Cerca d'arxius i les ajudes del sistema. 

4. Configuració de l'escriptori : creació d'accessos directes, canvis en 
el menú del botó inicio, del tapis, del protector de pantalla. 

5. El panel! de control : elements basics. lnstal-lació i desinstal -lació 
de software. Utilitats més habituals: anti-virus, compressors d'arxius. 

Professor/s: 

Miquel Calvo, Dept. d'Estadística, Universitat de Barcelona. 



Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari : 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Pre u: 

de 1'1 al 22 de man;: 
del 22 al 31 de man;: 
del 12 al 21 d'abril 
dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 19 h. 
Aula d'lnformatica 
(Fac. de Física - c. Martí i Franques, 1-11) 
1 O hores 
7.000 PTA 



26 ELEMENTS DEL WORD 97 

Contingut: 

Donar una visió general de versatilidad d'aquest tractament de 
textos. Adquirir les habilitats basiques pera la creació de 
documents. 

Adrei¡:at a: 

Persones que tinguin interés en ampliar coneixements en informatica. 

Programa: 

1. lntroducció. 

2. Creació d'un document: lntroducció de text, desplagament pel do
cument, utilització de l'ajuda, enregistrar el document, importació/ 
exportació. 

3. Millora de l'aspecte d'un document i formats de caracters, format 
de paragraf, tecniques d'edició de documents, copiar formats, es
tils, correcció ortografica, visualització preliminar del document. 

4. lmpressió i formats de pagina: Canvi de pagina manuals numera
ció de pagines, format de pagina, encapgalament i peus de pagina, 
seccions, tabulació, impressió de documents. 

5. Creació de taules, mares i grafics. 

6. Elements avangats: ús deis guionets, obertura de noves finestres, 
diferents tipus de visualització del document, inserir equacions i 
símbols matematics. 

Professor/s: 

Esteban Vegas, Dept. d'Estadística, Universitat de Barcelona. 



Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari : 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 al 22 de mar9 
del 23 de mar9 al 8 d'abril 
del 12 al 22 d'abril 
de dilluns a dijous, de 17 a 19 h. 
Aula d'lnformatica 
(Facultat de Química - c. Martí i Franques, 1-
11) 
16 hores 
11.500 PTA 



27. WORD 97 AVANCAT 

Contingut: 

Coneixement de característiques avarn;:ades, útils i poc utilitzades 
de Word. Adquirir habilitats per a la creació de documents de 
caracter i aspecte professional. Optimitzar el rendiment del temps 
invertit en la redacció de textos. 

Adre~at a: 

Persones que necessitin preparar documents extensos o complexos. 

Programa: 

1. Visió general deis conceptes més importants en Word: parts d'un 
document, estils, plantilles, macros, camps .... 

2. Plantilles i gestió de plantilles: l'organitzador. 

3. Estils. Creació i modificació d'estils. Estils i plantilles. 

4. Elements avan9ats de formateig i d'edició. 

5. Gestió de documents extensos: esquemes, índexs, taules de 
figures .... 

6. Documents compostos. OLE. Camps. 

7. Macros. Elements de programació en Visual Basic per Word. 

Professor/s: 

Jordi Ocaña, Dept. d'Estadística, Universitat de Barcelona. 



Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 de mar9 al 30 d'abril 
del 1 O al 20 de maig 
del 25 de maig al 15 de juliol 
dimarts i dijous, de 19 a 21 h. 
Aula d'lnformatica 
(Facultat de Matematiques - Gran Via Corts 
Catalanes, 585) 
30 hores 
21.000 PTA 



28. ELEMENTS D'EXCEL 97 

Contingut: 

Mostrar les possibilitats i aplicabilitat del full de calcul Excel. 
Aconseguir destresa en el manejament a nivell d'usuari mig. 
Consolidació d'alguns conceptes fonamentals. 

Adrec;at a: 

Persones que tinguin interesen ampliar coneixements en lnformatica. 

Programa: 

1. Conceptes generals del full de calcul Excel. 

2. Entrada i manipulació de dades. 

3. Tecniques d'edició d'un full de calcul. 

4. Formats i presentació. 

5. Fórmules i funcions. 

6. Adreces absolutes i relatives. 

7. Generació i edició de grafics. 

8. lmportació i exportació: de fitxers, taules, grafics, textos. 

9. lmpressió d'un document. 

1 O. Algunes aplicacions practiques. 

Professor/s: 

Angel Villarroya, Dept. d'Estadística, Universitat de Barcelona. 



Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Pre u: 

de 1'1 al 23 de man;: 
del 23 de marc;: al 8 d'abril 
del 13 d'abril al 20 de maig 
dimarts i dijous, de 19 a 21 h. 
Aula d'lnformatica 
(Facultat de Matematiques - Gran Vía Corts 
Catalanes, 585) 
24 hores 
17.000 PTA 



29. EXCEL 97 AVAN<;AT 

Contingut: 

Aprofundir en el coneixement i personalització del programa EXCEL. 
Desenvolupar les possibilitats d'EXCEL coma eina de caracter cientí
fic, estadístic .. . Aprenentatge i desenvolupament d'aplicacions basa
des en llenguatge Visual Basic. 

Adre~at a: 

Persones que tinguin interesen ampliar coneixements en lnformatica. 

Programa: 

1. Configuració i personalització d'Excel. 

2. Gestió de llibres de treball. 

3. Fórmules i funcions: elements avangats. 
Fórmules: generació i correcció d'errors. 
Funcions matematiques. 
Funcions financeres. 
Funcions estadístiques. 
Funcions logiques. 
Altres funcions. 

4. Problemes d'optimització: cercar objectius/solver. 

5. Personalització de grafics. 

6. Treball amb llistes: fitxes, filtres, classificació deis registres. 

7. Taules dinamiques. 

8. Eines per l'analisi de dades. 

9. Plantilles. 

1 O. Treball amb macros a Excel. 



11. El llenguatge Visual Basic a Excel. 

Professor/s: 

Antonio Miñarro, Dept. d'Estadística, Universitat de Barcelona. 

Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari : 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Pre u: 

de I' 1 de man; al 7 de maig 
del 1 O al 20 de maig 
del 26 de maig al 14 de juliol 
dilluns i dimecres, de 19 a 21 h. 
Aula d'lnformatica 
(Facultat de Matematiques - Gran Via Corts 
Catalanes, 585) 
30 hores 
21.000 PTA 



30. ELEMENTS D' ACCESS 97 

Contingut: 

Coneixement de les característiques d'una base de dades 
relacional. Adquirir habilitats per a dissenyar i crear una base de 
dades relacional. Coneixer i aprendre a manejar els elements 
basics de les bases de dades relacionals basades en 
Windows: 
Taules, Consultes, Relacions, Formularis i Informes. 

Adre~at a: 

Persones que tinguin interés en ampliar coneixements en 
lnformatica, en particular aquelles que han de treballar amb bases 
de dades. 

Programa: 

1. lntroducció. Bases de dades relacionals. Elements d'una base de 
dades. 

2. Creació d'una base de dades. Les vistes de disseny i treball deis 
elements. 

3. Creació de taules. Treball amb taules. Presentació de les dades. 
Cerca i/o modificació de les dades en una taula. lmportació i expor
tació de taules. 

4. Altres aspectes de disseny. Índexs i clau principal. Relacions. 

5. Consultes: Concepte de consulta. Tipus basics de consultes: se
lecció, de relació i d'actualització. 

6. Els formularis. Tipus de formularis. Formularis compostos: 
Subformularis. Filtres. 

7. Informes. Tipus d'informes. Agrupació d'informació en els informes. 
Etiquetes. 



Professor/s: 

Alexandre Sánchez, Dept. d'Estadística, Universitat de Barcelona. 

Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari : 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Pre u: 

de 1'1 de marv al 14 de maig 
del 17 al 27 de maig 
del 31 de maig al 23 de juny 
dilluns, dimarts i dimecres, de 19 a 21 h. 
Aula d'lnformatica 
(Fac. de Química - c. Martí i Franques, 1-11 ) 
24 hores 
17.000 PTA 



31. ACCESS 97 AVAN<;AT 

Contingut: 

Aprofundir en el disseny i estructura de les Bases de Dades 
Relacionals. Adquirir coneixements avan9ats de SOL. 
Implementar de forma eficient aplicacions de bases de dades d'alt 
nivell amb Access. 

Adreyat a: 

Persones que tinguin interes en ampliar coneixements en 
l'aplicació d'informatica en gestió avan9ada de bases de dades. 

Programa: 

1. Caracterització de les Bases de Dades Relacionals. Disseny Avan-
9at de Bases de Dades. 

2. Sintaxi SOL. Programació de Sentencies. 

3. Utilització de Controls en definicions de Formularis i Informes. 

4. Creació i modificació de Macros. 

5. Programació d'aplicacions amb Access mitjan9ant Visual Basic per 
aplicacions. 

Professor/s: 

Josep A. Sánchez, Dept. d'Estadística, Universitat de Barcelona. 



Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Pre u: 

de 1'1 de man;: al 31 de maig 
del 7 al 21 de juny 
del 28 de juny al 15 de julio! 
de dilluns a dijous, de 19 a 21 h. 
Aula d'lnformatica 
(Fac. de Química c. Martí i Franques, 1-11) 
24 hores 
17.000 PTA 



32. PROGRAMACIÓ AMB VISUAL BASIC 

Contingut: 

Coneixer les característiques principals de l'entorn de programació 
Visual Basic. Adquirir coneixements de programació que permetin crear 
aplicacions potents. Aconseguir capacitat de poder realitzar programes 
fent servir l'eina de programació Visual Basic. 

Adre~at a: 

Persones que tinguin interés en ampliar coneixements en l'elaboració 
i desenvolupament d'aplicacions informatiques. 

Programa: 

1. lnterfície de Visual Basic. 

2. Disseny de formularis. Editors de propietats deis controls. 

3. Elements de programació: 
Tipus de dades i sentencies de control de flux. 
Ús de funcions i programació estructurada. 
Temes Avan9ats: Arxius i Bases de Dades amb Visual Basic. 
Aplicacions Multimedia i comunicacions. 
Control d'errors. 
lntroducció a la Programació Orientada a Objectes amb Visual 
Basic. 

4. Eines de Depuració d'aplicacions. 

Professor/s: 

Josep A. Sánchez, Dept. d'Estadística, Universitat de Barcelona. 



Calendari i pre u: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Pre u: 

de 1'1 de man; al 9 d'abril 
del 12 al 22 d'abril 
del 26 d'abril al 28 de maig 
dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 19 h. 
Aula d'lnformatica 
(Fac. de Química c. Martí i Franques, 1-11) 
30 hores 
21 .000 PTA 



33. ELEMENTS DE POWERPOINT 97 

Contingut: 

Mostrar les possibilitats d'aquesta eina en la preparació de 
presentacions sota diferents formats. Adquirir habilitats basiques 
en la creació i manipulació de presentacions. 
Adquirir habilitats basiques en el treball amb objectes grafics, 
tant com entitats independents com integrats en presentacions. 

Adre~at a: 

Persones que tinguin necessitat de realitzar presentacions 
professionals. 

Programa: 

1. Visió general deis conceptes més importants en PowerPoint: vistes 
d'una presentació (diapositiva, esquema, .. ). Creació d'una presen
tació. Ús deis assistents. 

2. Treball amb text dins d'una presentació. Eines de revisió i formateig. 

3. Treball amb dibuixos. Formes estandard, dibuix a ma. lnserció de 
text en un dibuix. Galeria d'imatges predissenyades. 

4. Treball amb organigrames. Edició. lnserció de text. Dibuix 
d'organigrames. 

5. Treball amb grafics. El full de dades. Edició de grafics. 

6. Disseny de diapositives. Plantilles i patrons. Edició de patrons. 

7. Realització practica de presentacions sobre l'ordinador. Diapositi
ves impreses. Creació de notes pel conferenciant i de copies im
preses per a distribuir. 

Professor/s: 

Jordi Ocaña, Dept. d'Estadística, Universitat de Barcelona. 



Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: · 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 al 26 de man; 
del 29 de man; al 9 d'abril 
del 12 d'abril al 4 de maig 
dilluns i dimarts, de 19 a 21 h. 
Aula d'lnformatica 
(Fac. de Química- c. Martí i Franques, 1-11) 
16 hores 
11.500 PTA 



34. INTERNET 

Contingut: 

Coneixer en profunditat l'entorn de la xarxa Internet. Adquirir 
capacitat d'aprofitament deis recursos que ofereix Internet. 
Aconseguir criteris professionals. 

Adreyat a: 

Persones que tinguin interés en ampliar coneixements en Internet. 

Programa: 

1. lntroducció a Internet. Hist6ria i conceptes basics relacionats amb 
Internet. 

2. Com connectar-se a la xarxa de les xarxes. Principals prove"ldors. 

3. Principals serveis que ens ofereix Internet: ~·~~6~7 i 
WWW: Com navegar per Internet. ~ 

E-mail: Utilització deis principals clients de mail. 
FTP: Com poder aconseguir fitxers. lntroducció a l'Archie. 
Telnet: Connexió remates a d'altres estacions de treball. 
IRC/Chat: Els principals i més utilitzats. 
News: Con estar al dia de gairebé qualsevol cosa. 
Aplicacions imprescindibles per poder obtenir el maxim de rendi
ment a Internet: Netscape/MS Explorer, NetMeeting, clients de FTP, 
Chat, Telnet, ... 

Professor/s: 

David Alarcón , Dept. d'Estadística, Universitat de Barcelona. 



Calendari i preu: 

Prerinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Pre u: 

de 1'1 de marc; al 12 d'abril 
del 13 al 23 d'abril 
del 27 d'abril al 27 de maig 
dimarts i dijous, de 17 a 19 h. 
Aula d'lnformatica 
(Fac. de Química c. Martí i Franques, 1-1 1) 
20 hores 
15.000 PTA 



35. ELEMENTS DE PROGRAMACIÓ EN INTERNET 

Contingut: 

Realitzar de forma senzilla i clara planes WEB dinamiques. 
Aprofitament deis recursos que ofereix Internet. Aprenentatge i 
domini tecnic. Coneixer el llenguatge Java. 

Adre~at a: 

Persones que tinguin interes en coneixer i ampliar coneixements en la 
programació informatica dins d'lnternet. 

Programa: 

1. lntroducció a HTML. 

2. Conceptes basics de programació en Internet. 

3. Construir un servidor Web. 

4. Coneixements i domini de les "Forms''. 

5. Aplicació deis CGI en les nostres planes Web. Utilització de diver
sos llenguatges. 

6. Javascript. 

7. lntroducció al llenguatge Java. Conceptes basics de Programació 
Orientada a Objectes. 

8. Applets en Java. lntroducció i metodes avanc;:ats. 

Professor/s: 

David Alarcón , Dept. d'Estadística, Universitat de Barcelona. 



Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Pre u: 

de 1'1 de man; al 1 O de maig 
del 17 al 27 de maig 
del 31 de maig al 19 de juliol 
dilluns i dimecres, de 17 a 19 h. 
Aula d'lnformatica 
(Fac. de Química c. Martí i Fanques, 1-11) 
30 hores 
24.000 PTA 



36. FRONTPAGE 98 

Contingut: 

Coneixer els fonaments de la publicació de pagines web en 
Internet. Habilitació en la utilització de l'aplicació Frontpage. 
Capacitació per dissenyar i publicar pagines i per administrar una 
web. 

Adre~at a: 

Persones que tinguin interés en ampliar coneixements en informatica. 

Programa: 

1. Visió general deis conceptes més importants d'una web. Hipertext. 
Entorn de treball de Frontpage. 

2. Creació d'una web. Les eines de Frontpage. 

3. Edició de pagines web. Els hipervincles. Plantilles. WebBot. 

4. lmatges i taules. 

5. Codi HTML. Controls i complements. 

6. Seqüencies d'instruccions. 

7. Administració d'una web. 

8. Publicació. Disseny. 

9. Complements. 

Professor/s: 

Francesc Carmona, Dept. d'Estadística, Universitat de Barcelona. 



~ 
~ 

Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 al 26 de marg 
del 29 de marg al 9 d'abril 
del 12 d'abril al 5 de maig 
dilluns i dimecres, de 17 a 19 h. 
Aula d'lnformatica 
(Fac. de Matematiques - Gran Via Corts 
Catalanes, 585) 
16 hores 
11.500 PTA 



37. AUTOCAD 14 

Contingut: 

Donar una capacitació en dibuix tecnic assistit per ordinador mitjanyant 
la utilització d'AutoCad. Obtenir un coneixement profunden les aplica
cions d'AutoCad pera dibuix tecnic en dues dimensions, així com de la 
integració d'AutoCad en entorns ofimatics. lntroducció al dibuix en tres 
dimensions. 

Adre~at a: 

Públic en general, i especialment a persones que per raó del seu 
treball necessitin utilitzar sistemes informatics de dibuix assistit per 
ordinador: estudiants de carreres tecniques, delineants, 
aparelladors, arquitectes, dissenyadors industrials, etc. 

Programa: 

1. Presentació del programa. lnterfície d'usuari. Dispositius d'entra
da. Manejament de fitxers. 

2. Sessions d'AutoCad. Prototipus i entorn de dibuix. Unitats de me
sura. Sistemes de coordinades. 

3. Comandes de dibuix d'entitats. Atributs d'entitats. Comandes de 
modificació d'entitats. 

4. Utilització i propietats de capes. Blocs. Acotacions. 

5. Aplicació a un cas practic. 

6. Atributs de blocs. Connexió amb bases de dades. Comunicació amb 
altres programes. Aplicació a un cas practic. 

7. lmpressió. Concepte d'escala. Unitats paper i unitats de dibuix. 

8. lntroducció al dibuix en 30. Rendering. Aplicació a un cas practic. 



Professor/s: 

José Luis Cuevas, Centre d'lnformatica, Universitat de Barcelona. 

Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 de marc;:: al 23 d'abril 
del 26 d'abril al 6 de maig 
del 1 O de maig al 20 de juliol 
de dilluns a dijous, de 17 a 19 h. 
Aula d' lnformatica 
(Facultat de Matematiques - Gran Via Corts 
Catalanes, 585) 
80 hores 
58.000 PTA 



38. AUTOEDICIÓ 

Contingut: 

Assolir una capacitació elevada en les tecniques d'autoedició. 

Adre~at a: 

Dissenyadors grafics, publicistes i personal relacionat amb les arts 
gratiques en general. Públic en general. 

Programa: 

1. Conceptes d'edició electrónica. 

2. Pager Maker: 
lntroducció. 
Elements i estructura d'una pagina. 
Tipogratia. 
Generació i composició de textos. 
Generació i operacions basiques amb imatges. 
Teoria del color. 
Estructura de documents extensos. 
lmpressió. 

3. Adobe lllustrator: 
lntroducció. 
Eines de dibuix i de composició de textos. 
Manejament del color. 
Eines de modificació i etectes especials. 
Grafiques de dades. 
lmpressió. 
lntegració amb utilitats d'Adobe: Separator, Type Manager i Acrobat. 

4. Adobe PhotoShop: 
lntroducció. 
Eines. 
Manejament del color. 
Textos i trac;:ats. 
Capes, canals i mascares. 



Filtres i efectes especials. 
Digitilització d'imatges. 
lmpressió. 

5. Taller integral i projecte final. 

Professor/s: 

Oriol Pascual i Amadeu Ribas, Universitat de Barcelona. 

Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 al 10 de man;: 
del 10 al 15 de man;: 
del 15 de man;: al 23 de juliol 
dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 19 h. 
Aula d'lnformatica 
(Facultat de Física -Av. Diagonal, 647) 
103 hores 
82.000 PTA 



39. XARXES D' ÁREA LOCAL 

Contingut: 

Donar una formació en conceptes generals de xarxes informatiques i 
assolir una capacitació elevada en administració de xarxes Novell 4.x. 

Adre~at a: 

Tecnics informatics (FP 11 de petites i mitjanes empreses). 

Programa: 

1 . Conceptes de telematica. 

2. Arquitectura de Xarxes d'Área Local (LAN). 

3. Sistema Operatiu de xarxa d'area local. 

4. Utilització de sistemes operatius de xarxa d'area local específics. 

5. Administració de sistemes operatius de LAN. 

6. Xarxes Novell: components físics i lógics. Configuració de servidors. 

7. Configuració deis clients. 

8. Serveis d'impressió en xarxa. 

9. Seguretat. 

1 O. Gestió de recursos en un entorn multicontext. 

Professor/s: 

Oriol Pascual i Amadeu Ribas, Universitat de Barcelona. 



Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 al 24 de man;: 
del 25 de man;: al 9 d'abril 
del 12 d'abril al 23 de juny 
dilluns, dimecres i divendres, de 19 a 21 h. 
Aula d'lnformatica 
(Facultat de Física - Av. Diagonal, 647) 
62 hores 
49.000 PTA 



40. SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÁFICA 

Contingut: 

Formar als alumnes en la util ització de les tecnologies deis 
Sistemes d'lnformació Geografica i donar-los una capacitació 
suficient pera dirigir un projecte d'aplicació de Sistemes d'lnformació 
Geografica. 

Adre~at a: 

Personal tecnic de l'Administració (ajuntaments, consells comarcals, 
etc.) i d'empreses (consultoris mediambientals, empreses de 
distribució, de subministrament d'energia, etc.) que pel seu treball 
necessitin gestionar i analitzar grans volums de dades referents al 
territori mitjarn;:ant la implantació de sistemes informatics. 

Programa: 

1. Concepte de Sistemes d'informació Geografica. Elements que el ~-;; 
componen. Tipus de S.l.G. i models de dades. Bases de dades ~ 
geografiques. ·~ 

2. Analisi d'un projecte de S.l.G. 

3. Sistemes d'adquisició de dades grafiques. Fonts de dades CAD i 
raster. Sistemes de coordinades i projeccions geografiques. 

4. Bases de dades relacionals. Disseny logic. lntegració amb dades 
grafiques. 

5. Software de S.l.G. "Desktop GIS": cartografia tematica assistida 
per ordinador. Software de S.l.G: introducció a Arc/lnfo i ArcNiew. 

6. Exemples d'aplicació. Treball amb casos practics. 



Professor/s: 

José Luis Cuevas, Centre d'lnformatica, Gloria Furdada, Dept. 
de Geodinamica i Geofísica, i Jordi Carreras, Dept, de Biologia 
Vegetal , Universitat de Barcelona. 

Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Pre u: 

de 1'1 al 26 de febrer 
de 1'1 al 5 de man; 
del 8 de mar9 al 30 de juliol 
dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 21 h. 
Aula d'lnformatica 
(Edifici Pavelló Rosa - Travessera de les Corts, 
131 -159) 
220 hores 
165.000 PTA 



41. UNIX PER USUARIS. 

Contingut: 

Coneixer els conceptes basics de UNIX. 

Adreiyat a: 

Usuaris que necessitin treballar amb sistemes UNIX. 

Programa: 

1. lntroducció a UNIX. 

2. Arxius i directoris. 

3. Shells. 

4. Ajuda. 

5. lmpressió i correu electronic. 

6. Processos. 

7. Aplicacions. 

Professor/s: 
Jaume Soley, Dept. d'Astronomia i Meteorologia, Universitat de 
Barcelona. 

Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 al 26 de man;: 
del 29 de man;: al 9 d'abril 
del 12 al 16 d'abril 
de dilluns a divendres, de 19:30 a 21 :30 h. 
Dept. d'Astronomia i Meteorologia 
(Fac. de Física - c. Martí i Franques, 1-11) 
1 O hores 
10.000 PTA 





42. UNIX-LINUX ADMINISTRACIÓ BASICA. 

Contingut: 

Adquirir coneixements basics i suficients per desenvolupar tasques 
d'instal-lació, administració i manteniment de sistemes UNIX en xarxa. 

Adre~at a: 

Persones amb coneixements d'informatica que desitgin adquirir una 
bona formació en UNIX. 

Programa: 

1. lntroducció a UNIX-Linux: Historia. Distribucions i versions. Des
cripció general. 

2. lnstal-lació i configuració: Planing. Hardware i software. X-Windows. 
Personalització. HOWTO i FAQ's. Aplicacions i ajuda. 

3. Unix basic: Shells, awk, cron, etc. 

4. Administració del sistema: usuaris i recursos. Usuaris, grups, 
backups, inici-aturada, sistemes de fitxers i dispositius: impressores, 
DAT, CDROM, ZIP, so, etc. 

5. Manteniment del sistema. Actualització del sistema: el software i el 
hardware. 

6. Connectivitat i comunicacions: TCP/IP, PPP, modems, telnet, etc. 

7. Serveis de xarxa. Servidors: FTP, NFS, WEB, etc. 

8. Seguretat i monitorització. lnformació i log del sistema. 

9. Recursos a Internet. WWW, grups, llistes, news. 



Professor/s: 

Jaume Soley, Dept. d'Astronomia i Meteorologia, Universitat de 
Barcelona. 

Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Preu: 

de 1'1 al 26 de marQ 
del 12 al 16 d'abril 
del 19 al 23 d'abril 
de dilluns a divendres, de 19 a 22 h. 
Dept. d'Astronomia i Meteorologia 
(Fac. de Física - c. Martí i Franques, 1-11) 
15 hores 
18.000 PTA 



43. UNIX-LINUX ADMINISTRACIÓ AVANCADA. 

Contingut: 

Aprotundir en el sistema operatiu UNIX a nivel! d'administració, segu
retat i serveis crítics. 

Adreyat a: 

Usuaris amb coneixements basics de UNIX i administradors de siste
mes, que vulguin ampliar i aprotundir els coneixements en els camps 
de la seguretat, manteniment, serveis de xarxa, etc. 

Programa: 

1. Generació de kernels: multiprocessador, moduls, patches, etc. 

2. Seguretat avarn;:ada: PGP, software (Satan, Kerberos, etc) . 

3. Serveis: DNS, Sendmail, NIS, etc. 

4. Tunning del sistema. 

5. Linux-Wind95-NT. 

6. Software: DOSEMU, JAVA-CGI, Peri, C++, Starüttice, Fortran, etc. 

7. Distribucions: RedHat, SuSe, Slackware. 

8. Comunicacions: lntovia. 

Professor/s: 

Jaume Soley, Dept. d'Astronomia Meteorologia, Universitat de 
Barcelona. 



Calendari i preu: 

Preinscripció: 
Matriculació: 
Dates del curs: 
Horari: 
Lloc d'impartició: 

Durada: 
Pre u: 

de 1'1 al 26 de mar9 
del 19 al 23 d'abril 
del 26 al 30 d'abril 
de dilluns a divendres, de 19:30 a 21 :30 h. 
Dept. d'Astronomia i Meteorologia 
(Fac. de Física - c. Martí i Franques, 1-11 ) 
1 O hores 
16.000 PTA 
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UNlVERSITAT DE BARCELONA 

• • 
DIVISIÓ DE CIBNCIES 

EXPERIMENTALS I MATEMÁ TIQUES 


