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NORMATIVA 

PER A CURSOS DE POSTGRAU 

I ALTRES ENSENYAMENTS PROPIS 

DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Aprovada per la Junta de Go\'ern 
de la Unirersitat en Ja sessió 

de data 23 de juny de 1992 



La Llei orgànica 11/1983, de 25 d' agost, de reforma universitària, estableix que les uni
versitats poden impartir els ensenyaments següents: 

1. Títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional (homologats) (art. 
28.1 LRU), que "s'estructuraran com a màxim en tres cicles· i la superació dels 
quals donarà dret segons cada cas a un títol de diplomat, arquitecte tècnic o en
ginyer tècnic per al primer cicle, llicenciat, enginyer o .arquitecte per al segon ci
cle i doctor per al tercer cicle (art. 30 LRU). 

2. Altres diplomes i títols fent lis de l'autonomia universitària (art. 28.3 LRU). 
El RD 185/85, de 23 de febrer, que regula el tercer cicle d'estudis universitaris, a 
més a més de l'ensenyament de doctorat, fa referència als títols de postgraduat 
no oficials i els diferencia dels títols corresponents a les especialitats professio
nals oficials. que es reserven al Govern central (arts. 17 i 18 LRU). Tan sols hi 
afegeix tres determinacions (art. 17): 

• Que la Universitat els imparteixi mit1ançant els seus centres. 
• Que vagin adreçats a titulats universitaris (sense restringir-los a 

llicenciats). 
• Que versin sobre coneixements propis de la carrera de procedència o de 

caràcter intercurricular i que estiguin especialment orientats a l'aplicació 
professional. 

Els estatuts de la UB dediquen tot el subtitol IV del títol IV als altres ensenyaments en gene
ral, i en distingeixen els ensenyaments següents propis d'aquesta Universitat: 

a) Ensenyaments de postgrau (arts. 115, 117.118). 
b) Ensenyaments específics (art. 116). 
c) Cursos d'extensió universitària (art. 119). 

Així doncs. de forma esquemàtica, es pot considerar que les universitats poden impartir 
els següents ensenyaments: 

1. Ensenyaments oficials homologats 

1r cicle: diplomatura 
arquitectura tècnica 
enginyeria tècnica 
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2n cicle: llicenciatura 
enginyeria 
arquitectura 

3r cicle: doctorat 

2. Altres Ensenyaments 

Ensenyaments de postgrau (arts. 115, 117, 118). 
Ensenyaments específics (art. 116). 
Ensenyaments o cursos d'extensió universitària (art. 119). 

Atès que aquestes normatives tracten de forma independent alguns aspectes de la regu
lació dels ensenyaments no homologats (LRU, RO, EUB, Junta de Govern) i després de 
l'experiència de la UB en aquests darrers anys, sembla convenient recollir en una única 
reglamentació els ensenyaments de postgrau i els cursos d'extensió universitària de la 
UB i deixar a part els ensenyaments específics, que són objecte d'una altra reglamen
tació. 

l. ENSENYAMENTS DE POSTGRAU 

1.1 Cursos, durada i titulacions 

Dintre dels ensenyaments de postgrau es poden distingir: 

a) Ensenyaments d'especialització de postgraduats (art.1 15 EUB). Estan encami
nats a la formació d'especialistes, sobretot en branques interdisciplinàries i 
d'interès social. 
La Universitat, a través de les divisions. estudia quins ensenyaments 
d'especialització, segons els criteris esmentats, són adequats en les seves àrees 
de coneixement. 
Reben la denominació de màster aquells cursos que són considerats ensenya
ments estables d'especialització, que tenen més de 30 crèdits i que són respon
sabilitat d'una unitat orgànica que els organitza com a tal. 

b) Cursos de formació pedagògica dels graduats (art. 117 EUB). Són cursos diri
gits a la formació pedagògica dels graduats que volen dedicar-se a la docència. 
l.:lnstitut de Ciències de l'Educació és un ens universitari que exerceix, conjunta
ment amb els altres centres de la Divisió de Ciències de l'Educació, funcions de 
formació i perfeccionament del professorat, de recerca i d'assessorament tècnic 
en els diferents nivells educatius. 
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c) Cursos de reciclatge, d'actualització de coneixements i de formació permanent 
de professionals graduats en les diferents branques de coneixement (art 118 
EUB). 

Els ensenyaments que tenen una durada inferior a quinze crèdits condueixen a un certificat 
d'aprofitament. 

Els ensenyaments de durada superior o igual a quinze crèdits condueixen a un diploma de 
postgrau si se superen amb aprofitament les avaluacions previstes al programa. 

Ets ensenyaments d'especialització de postgrau (art. 115 EUB) amb durada superior a 30 
crèdits, poden conduir al titol de màster si se superen amb aprofitament les avaluacions 
previstes al programa. 

Per a tots els cursos esmentats més amunt es considera que un crèdit es el conjunt de deu 
hores lectives o el que estableixi com a equivalent la Junta de Govern, a proposta de la Co
missió de Postgraus i Altres Ensenyaments. 

1.2 Requisits dels estudiants 

Per accedir a tots aquests ensenyaments és un requisit indispensable estar en possessió 
del titol de llicenciat. enginyer superior. arquitecte, diplomat universitari, enginyer tècnic. 
arquitecte tècnic o titulació universitària equivalent. 

En els casos en què per raó del contingut o de les finalitats d'un programa es cregui con
venient l'accés de persones sense titulació universitària. es pot proposar un programa 
de contingut i preu de matrícula idèntics, com a curs d'extensió universitària que dóna 
lloc a l'obtenció d'un certificat d'aprofitament o, en determinats casos, d'un diploma, si 
escau. 

En el cas excepcional que el responsable del curs consideri que alguna persona no gra
duada està capacitada per rebre un curs de postgrau. aquesta persona pot accedir a un 
curs d'ex1ensió universitària idèntic generat administrativament només per a aquell cas, i 
que ha de ser aprovat per la divisió i comunicat al Servei de Gestió Acadèmica. En aques
tes condicions, només es pot acceptar un maxim del 10% d'alumnes matriculats en aquell 
programa. 

1.3 Iniciativa i aprovació dels cursos/ensenyaments 

Les propostes dels ensenyaments de postgrau poden sorgir de les divisions, facultats, es
c? les universitàries, departaments. instituts i altres entitats amb convenis amb la Univer
sitat. Les unitats orgàniques de la Universitat de Barcelona poden recollir la proposta dels 
centres adscrits a aquesta per mit1a de la formalització del conveni oportú. 



Cada divisió estableix el sistema per a la iniciativa, proposta, coordinació i gestió 
d'aquests cursos (comissió acadèmica, comissió de doctorat o bé una Comissió ad t10c 
de Postgraus i Altres Ensenyaments). Les propostes han de ser presentades al consell de 
diVISIÓ. 

La Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments de la Junta de Govern, que té com a mis
sió específica la coordinació i valoració dels diferents ensenyaments, sol·licita l'informe 
de la Comissió Econòmica delegada de la Junta de Govern i fa les propostes a la Junta de 
Govern i al Consell Social per a la seva aprovació. 

1.4 Competències i responsabilitat 

En matèria docent, són competències de les unitats orgàniques responsables: 

a) Garantir la coherència i la interrelació de les matèries que componen el curs. 

b) Garantir que el pla docent elaborat pel responsable del curs correspongui estric
tament a les directrius del pla d'estudis aprovat. 

Són competències del director del curs: 

a) Dirigir i coordinar les activitats del curs. 

b) Elaborar el pla d'ordenació docent corresponent al pla d'estudis aprovat. 

c) Garantir el compliment del pla d'estudis i del pla d'ordenació docent. 

d) Garantir que la propaganda i la informació sobre el curs que es doni correspongui 
fidelment a les característiques que han estat aprovades pels diferents òrgans de 
la Universitat. 

1.5 Propostes de cursos/ensenyaments 

Els ensenyaments de postgrau, en qualsevol de les modalitats, es consideren cursos tan
cats i independents, i conduents al document acreditatiu corresponent per als qui superin 
amb aprofitament les avaluacions d'aquell curs. 

No obstant això, en casos extraordinaris, els ensenyaments de màster poden estar consti
tuïts per diversos cursos, unitats o mòduls que tinguin entitat pròpia i poden ser aprovats 
d'acord amb una programació de forma curricular. La superació individual dels mòduls, 
cursos o unitats que continguin donarà lloc a l'obtenció dels documents acreditatius que 
corresponguin segons l'aprovació. 
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L'. alumne pot cursar tots els mòduls dels quals està format l'ensenyament. de forma global 
0 bé en els diferents cursos, unitats o mòduls. En aquest darrer cas. la superació de l'ultim 
0 dels últims mòduls de què es matriculi per completar la totalitat de l'ensenyament, no
més li dona opció a l'obtencio del titol de master 

En les propostes d'ensenyaments de postgrau curriculars. es pot sol·licitar a la comissió 
corresponent de cada divisió l'aprovació d'adaptació d'alumnes que hagin realitzat pro
grames de postgrau en convocatóries anteriors amb una limitació d'antiguitat màxima de 
cinc anys. En aquest cas. a la proposta de matrícula s'hi han de fer constar específicament 
els mòduls, cursos o unitats que es proposa adaptar o el mòdul específic que cal realitzar, 
si escau, per a l'adaptació. 

Quan l'ensenyament de postgrau reculli especialitats diferents en la titulació, es fan pro
postes diferenciades per a cada especialitat, amb un únic pressupost. 

En tots els cursos. el nombre mínim d'alumnes necessaris per poder dur-los a terme ve fi. 
xat per: 

• Cursos de menys de quinze crèdits: cinc alumnes. 
• Cursos de quinze crèdits o més: vuit alumnes. 

Per a casos justificats d'interès especial per a la Universitat de Barcelona, el director del 
curs pot sol·licitar a la Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments l'aprovació de la pro
posta del curs amb un nombre d'alumnes inferior a l'establert anteriorment. 

Quan hi ha propostes diferents d'ensenyaments de postgrau que tenen continguts simi
lars, la comissió corresponent de cada divisió ha d'instar els diferents responsables de 
curs a unificar les propostes en una de sola. 

Cas que els cursos afectin divisions diverses o que els diferents responsables no pre
sentin una proposta conjunta. la Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments pot ad
metre a tràmit la proposta que consideri més adequada i l'ha de presentar a la Junta de 
Govern. 

Per a cada proposta d'ensenyament de postgrau, s'ha d'adjuntar una memòria que con
tingui: 

a) Una justificació de la seva conveniència. 

b) Un informe de la unitat orgànica on s'adscriu l'ensenyament. 

c) Un projecte de pla d'estudis. 

d) Un estudi econòmic de la seva viabilitat. 

e} Una 1ustificació explicita de comptar amb la infraestructura adequada per a la 
realització del curs. 
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f) El nom del professor responsable del curs (director del curs). que ha de ser un 
professor ordinari de la Universitat de Barcelona. 

g) El perfil dels professors proposats, que justifiqui la seva col·laboració. 

h) Una còpia dels documents d'acceptació a participar en el curs per part dels pro
fessors proposats per impartir l'ensenyament. 

i) Una còpia del conveni degudament formalitzat pel rector de la UB, en cas de trac
tar-se de centres adscrits. 

j) El conveni de col·laboració amb altres institucions, si escau. 

k) Cas que el tant per cent de professors de la UB que imparteixen el curs sigui infe
rior al 60%, cal adjuntar una justificació. 

1.6 Avaluació 

Per tal de poder avaluar els ensenyaments postgraduats que s'impateixen a la UB, pel que 
fa referència al grau de qualitat, competitivitat, interès del curs, mancances actuals i millo
res que cal introduir, es procedeix regularment a la valoració de l'activitat global del curs i a 
la dels professors que hi participen. 

La Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments ha de fixar els criteris i procediments per 
tal de dur a terme una valoració exhaustiva dels cursos. 

La valoració negativa del curs és causa de retirament. 

Amb independència de les responsabilitats que corresponguin, per als casos extraordina
ris de manca de qualitat, la Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments pot emetre infor
mes negatius, durant un període no superior a tres anys, dels cursos on tornin a participar 
director, professors i/o unitat orgànica responsable. 

11. CURSOS D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 

Són cursos o seminaris proposats per qualsevol de les unitats orgàniques de la Universitat 
de Barcelona i que poden conduir a l'obtenció d'un certificat d'aprofitament i, en determi
nats casos, d'un diploma (art. 119 EUB). 

Per a l'accés a aquests cursos no cal estar en possessió de cap titulació universitària. 

Es consideren cursos tancats i independents. 

L'.aprovació, coordinació i gestió dels cursos es duu a terme des de la divisió correspo
nent, i és aquesta divisió la que expedeix, si escau, els certificats d'aprofitament o diplo
mes, d'acord amb el model normalitzat que els facilita el Servei de Gestió Acadèmica. 
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Les memòries econòmiques i tarifes de matricula han de ser aprovades pel Consell Social, 
amb l'informe previ del consell de divisió corresponent, de la Comissio de Postgraus i 
Altres Ensenyaments i de la Comissió Econòmica delegada de la Junta de Govern. 

El règim econòmic i el règim del professorat d'aquests cursos són iguals als establerts per 
als ensenyaments de postgrau 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Aquesta normativa pot ser d'aplicació per als cursos aprovats amb anterioritat a aquesta 
regulació. 

NORMATIVA DE GESTIÓ 

GESTIÓ DOCENT 

Art. 1 En matèria docent, són competències de les unitats orgàniques responsables: 

a) Garantir la coherència i la interrelació de les matèries que componen el curs. 

b) Garantir que el pla docent elaborat pel responsable del curs correspongui estric
tament a les directrius del pla d'estudis aprovat. 

Art. 2 Són competències del professor responsable del curs: 

a) Dirigir i coordinar les activitats del curs. 

b) Elaborar el pla d'ordenació docent corresponent al pla d'estudis aprovat. 

En aquest pla docent han de constar de forma explícita les assignatures i el seu 
caràcter (obligatòria/optativa), així com els cursos, o unitats o mòduls, el/s 
nom/s de/Is professor/s que les impartiran (professors que ja figuren a la pro
posta aprovada i solament poden ser substituns per causes extraordinàries), el 
període en què s'impartiran, el lloc (aula/laboratori) on es duran a terme les acti
vitats, i l'horari, de forma anual. S'ha de presentar a la secretaria de la divisió en la 
versió definitiva com a mínim un mes abans del començament del curs. La secre
taria de la divisió n'ha de donar coneixement al Servei d'Inspecció de la Universi
tat de Barcelona. 

c) Garantir el compliment del pla d'estudis i del pla d'ordenació docent. 
d) Garantir que la propaganda i la informació sobre el curs que es doni correspon

gui fidelment a les característiques que han estat aprovades pels diferents 
òrgans de govern de la Universitat. 



Art. 3 La col·laboració amb entitats no universitàries per a l'organi tzació de les diferents 
modalitats d'ensenyaments de postgraus s'ha de sotmetre als convenis tipus aprovats 
pels òrgans competents de la Universitat de Barcelona. 

GESTIÓ DE PERSONAL 

Art. 4 Els professors d'aquesta Universitat poden col·laborar, com a activitat comple
mentària a l'habitual, en la reali tzació d'ensenyaments de postgrau. 

Aquesta activitat descrita pot ser remunerada sempre que no ocasioni perjudici a la tasca 
ordinària del professorat. 

Perquè puguin comptar com a dedicació les hores que els professors de la UB apliquen als 
ensenyaments de postgrau, han d'estar ben cobertes les obligacions docents de 1r i 2n ci
cle del departament corresponent. 

Els consells de divisió han de vetllar, en tot cas, perquè l'aplicació de la força docent res
tant sigui equilibrada en els doctorats i postgraus sense petició de personal nou. 

Art. 5 Si es preveu que el professorat de la UB imparteixi menys del 60% del total de les 
hores lectives del curs de postgrau, s'ha d'adjuntar una justificació a la proposta. 

Art. 6 En cap cas no es pot ser alumne i professor del mateix curs. 

Art. 7 El règim de remuneració i d'incompatibilitats de l'activitat que rea litzi el Personal 
d'Administració i Serveis en els cursos de postgrau es regeix per la legislació vigent en la 
matèria. 

GESTIÓ ECONÒMICA 

Art. 8 D'acord amb l'apartat 1.5 de la normativa general, a cada proposta d'ensenyament 
s'hi ha d'adjuntar una memòria que contingui, entre d'altres, un pressupost dels ingressos 
i de les despeses previstes. 

Quan els acords de col·laboració es duguin a terme amb entitats de caràcter privat, el res
ponsable del curs ha d'elaborar una memòria de les aportacions econòmiques i dels mit
jans materials i humans que la UB i la entitat col·laboradora han de proporcionar, i també de 
la retribució que es preveu per a aquestes aportacions. 

En els casos de propostes diferenciades per especialitats i en aquells casos excepcionals 
en què per raó de les seves característiques es proposi un curs d'extensió universitària de 
contingut idèntic que un de postgrau, el preu de matrícula és el mateix i es presenta una 
única memòria econòmica amb pressupost idèntic. 
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Art. g La iniciativa de proposta de l'import de la matrícula és del director del curs. 
d'acord amb la unitat orgànica responsable. el qual ha de seguir les directrius fixades per 
la comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments. 

Art. 1 o t.: aplicació dels superàvits eventuals es preveu a la memòria de tots els cursos í, 
si no és així. han de revertir en el pressupost general de la Universitat. Si es produeix dèfi
cit, és a càrrec de la unitat orgànica responsable del curs. 

Art. 11 Qualsevol minoració dels ingressos sobre la previsió comporta una minoració 
equivalent de la despesa o, alternativament, una dotació pressupostària addicional per 
part de la unitat orgànica promotora del curs. 

Art. 12 Els cursos pels quals se sol·liciti un ajut o una subvenció econòmica de la Gene
ralitat de Catalunya o d'altres entitats públiques o privades, poden ser aprovats condicio
nalment a l'atorgament de la subvenció. En aquest cas, la impartició efectiva del curs 
s'entén condicionada al compromís ferm de l'entitat subvencionadora i a la matriculació 
real del nombre d'alumnes prèviament estimat. 

Art. 13 Del pressupost d'ingressos, un 80% de la recaptació de matrícula ha de subve-
nir a les despeses del curs. 

A aquests efectes, d'acord amb la legislació vigent, la matrícula gratuïta es refereix sola
ment als ensenyaments homologats i, periant, en els cursos de postgrau, no hi ha matrí
cula gratuïta. Quan en virtut d'un conveni específic no es percebi l'import de la matricu
la, són considerades com a matrícula les subvencions que implícitament comportin as
sistència d'alumnes de la institució o de l'organisme atorgant. Si la unitat orgànica res
ponsable del curs vol atorgar algun ajut total o parcial, ha de constar al pressupost com a 
despesa. 

Art. 14 El vicerectorat corresponent i la Gerència han de proposar anualment la destina
ció dels recursos retinguts. En tot cas, una part dels ingressos han de revertir a les divi
sions per tal de subvenir a les despeses produïdes per la realització dels cursos i afrontar 
els dèficits eventuals que es puguin produir. 

Art. 15 Un cop aprovats formalment els pressupostos. el Servei de Comptabilitat i Patri
moni ha d'habilitar el 40% dels crèdits de despesa, sobre els quals es poden iniciar els ex
pedients de despesa necessaris per al desplegament del curs. 

A.rt. 16 En el moment de rebre la comunicació oficial de l'atorgament d'una subvenció, 
s han d'habilitar immediatament el 100% dels crèdits de despesa que corresponguin. 

~~t. 17 . Un cop liquidada i recaptada la totalitat de la matricula, el Servei de Comptabili· 
ª 1 Patrimoni ha de comunicar el resultat econòmic a la divisió i a la unitat orgànica res-
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ponsable del curs i ha d'ampliar el pressupost de despeses fins a l'import que corres
pongui. 

Art. 18 El Servei de Comptabilitat i Patrimoni ha de dur a terme el seguiment del pressu
post de cada curs. 

En tot moment. la informació pressupostària ha de ser facilitada pel Servei de Compta
bilitat i Patrimoni a les unitats orgàniques, divisions, vicerectorat corresponent i Ge
rència. 

Art. 19 Per fer efectiu el pagament del personal que intervé en el curs, la Gerència de la 
Universitat de Barcelona ha de confeccionar un document en el qual s'especifiqui de forma 
precisa la manera de realitzar els pagaments. 

Art. 20 El material inventariable adquirit amb càrrec al pressupost dels cursos s' integra 
en el patrimoni de la Universitat, per bé que mentre duri el curs, l'ús d'aquest material és re
servat prioritàriament per a les tasques del curs a càrrec del qual s'ha adquirit. 

GESTIÓ ACADÈMICA 

Art. 21 La petició d'autori tzació dels cursos s'ha de cursar mitjançant el format 
d'expedient preparat pel Servei de Gestió Acadèmica. en el qual han de constar totes les 
dades necessàries per a la correcta avaluació de la proposta, com també per a la gestió 
posterior. Aquests dossiers cal que siguin presentats a les secretaries de les divisions. 

Art. 22 Les divisions estableixen els terminis de presentació de les propostes dels en
senyaments de postgrau a cada divisió, que com a màxim seran els següents: 

Primera convocatòria: abans del 15 de març del curs acadèmic anterior a la seva real itza
ció. 

Segona convocatòria: abans de 1'1 d'octubre del mateix curs acadèmic. En aquest cas, el 
curs haurà de començar a partir del segon quadrimestre. 

Art. 23 L:aprovació dels cursos presentats ha de ser comunicada a les divisions pel Ser
vei de Gestió Acadèmica. Les divisions n'han de donar trasllat a les unitats orgàniques i al 
professor responsable del curs. 

Art. 24 En la programació i difusió dels cursos que s'anomenin d'especialització s'ha 
d'evitar tota confusió possible amb els estudis homologats d'especialització professional 
que donen dret al títol oficial d'especialista. 
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Art. 25 Abans del començament del curs acadèmic, un cop aprovat pels organs de la 
UB. aquesta ha de publicar un anunci a la premsa on es donin a conèixer els programes de 
màster i diplomes de postgrau aprova1s 

Independentment, cada unitat responsable pot fer. al seu càrrec, la difusió que cregui 
oportuna. En tot cas, s'han d'indicar clarament les condicions de lltulació per accedir al 
curs. La UB elaborarà i difondrà un programa general d'aquests ensenyaments. 

Art. 26 Les divisions coordinen el procés de matricula i gestionen els cursos que tinguin 
adscrits. 

Per accedir als ensenyaments de postgrau l'alumne ha de presentar. juntament amb la 
sol·licitud de matrícula, una fotocòpia compulsada del títol corresponent. 

Els alumnes amb titulacions estrangeres han de sol·licitar prèviament autorització al rector 
per accedir a l'ensenyament. 

Les sol·licituts, acompanyades d'una fotocòpia compulsada del títol i d'un certificat de les 
assignatures cursades, han de rebre l'informe de la Comissió de Convalidacions de la divi
sió corresponent i han de ser trameses al Rectorat per a la resolució definitiva. 

En tots els casos, la matrícula dels cursos es realitza en dos períodes: 

1) Durant els mesos d'octubre/novembre. 
2) Durant els mesos de gener/febrer. 

Art. 27 Quan la durada del curs sigui superior a l'any, l'estudiant ha d'abonar cada any 
l'import de la taxa corresponent a l'any en què es matricula. 

Els alumnes que hagin formalitzat una petició d'ajut a la Generalitat o a algun altre centre o 
institució pública, que s'hagi d'ingressardirectament a la Universitat, estan subjectes a: 

a) Si en el moment de procedir a la liquidació econòmica ja s'ha produ1t resolucio 
favorable, l'import atorgat es dedueix automàticament de l'import a pagar. 

b) En cas contrari, l'alumne ha de liquidar l'import complet. i si amb posterioritat se 
li atorga ajut, la part corresponent a aquest se li ha de retornar un cop la Universi
tat de Barcelona en tingui coneixement. 

~rt. 28 Finali tzat el procés de matricula i, un cop liquidada la compensació econòmica 
e els cursos, el Servei de Gestió Académica ha de trametre les actes a les divisions perquè 
s Procedeixi a la qualificació i custòdia posterior 
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Per procedir a l'expedició dels títols. diplomes i certificats de postgrau. les divisions han 
de treametre al Servei de Gestió Acadèmica un certificat, segons model facilitat, dels do
cuments a expedir en què consti la denominació i data d'aprovació del programa, el tipus 
de títol (màster, diploma o certificat de postgrau), la denominació del document a expedir i 
la data i el nombre de crèdits que han de figurar en cada document a expedir. Igualment, cal 
especificar si ha de constar alguna col·laboració autoritzada per conveni. 

Art. 29 La llegenda dels títols, diplomes i certificats ha d'estar normalitzada a la UB 
d'acord amb les directrius del Consell lnteruniversitari de Catalunya de 19 de JUiioi de 1988 
(DOGC 3.8.88). 

Solament en cas de cursos organitzats en virtut de convenis específics -autoritzats pel 
rector de la Universitat de Barcelona- es pot incloure alguna variació en la llegenda per 
fer-hi constar aquesta característica. 

En tots els títols, diplomes i certificats, hi han de constar el nombre de crèdits realitzats. 

Els títols, diplomes i certificats de postgrau són expedits pel Servei de Gestió Acadèmica. 
Els títols i diplomes són signats pel rector de la Universitat de Barcelona, pel director del 
programa i per la persona interessada. Els certificats d'aprofitament són signats pel pro
fessor responsable del curs i pel president de la divisió. 

Els certificats i diplomes d'extensió universitària són expedits per la divisió corresponent i 
signats pel professor responsable del curs i pel president de la divisió. 

l 

l 



ENSENYAMENTS 

DE POSTGRAU 



Divisió de Ciències 

Hurnanes i Socials 



Diploma de postgrau 

FUNCIONS DEL DIBUIX EN ELS PROCESSOS DE LA MODA 

Responsable: RUIZ ORTEGA, MANUEL JOSÉ 
Unitat or¡.:imica: DEPT. DIBUIX 

Durad(l: 1 (any acadèmic) 
llores: 150 

• Objectius: 

Analitzar i comprendre l'estructura humana per aplicar-la al camp de la moda; ade
quar els elements naturals al món de la moda. Forma, textura i colors; enriquiment 
creatiu a través de la comprensió del dibuix, els resultats del qual s'aplicaran al plante
jament d'una col·lecció de moda i a la representació gràfica de la figura i del teixit apli
cat a la moda amb la utilització de les noves tecnologies 

• Adreçat a: 

Diplomats i llicenciats en Belles Arts i en Moda 

• Informació: 

Ad~eça: GUILLEM TELL, 47 
08006 BARCELONA 

Adreça electrònica: institutofeli@instil 

Telèfon: 93 237 27 40 

Fax 93 237 27 89 

Preinscri¡xió: per determinar 

inici de la docència: 01/02/2000 

i111¡10r/ de la 111alríc11/a: 95.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

HUMANITATS: LES CLAlm DE LA CULTURA aJNTIMPORÀNIA 

Responsable: GONZALEZ GALLEGO. AGUSTÍN 
l'11i1a1 orgànirn FACULTAT DE FILOSOFIA 

n11rada 1 (any acadèmic) 
llores. 150 

• Objectius: 

Proporcionar una visió de con¡unt de la cultura del nostre temps a través de les huma
nitats i les ciències. 

• Adreçat a: 

Llicenciats i titulats superiors. 

• informació: 

Adreça: COl·lEGI MAJOR PENYAFORT. AV. DIAGONAL, 643 
08028 BARCELONA 

7èlèfa11. 93 330 87 11 

Preinscripció· per determinar 

!11id de la docèncw 01/03/2000 

Import de k1 malrícu/,1 50.000 PTA 

.. 



Màster 

PIRINEU, MUSEOLOGIA l GESTIÓ DEL PATRIMONI 

• Objectius: 

Responsable: ROIGE VENTURA, FRANCESC XAVIER 
1111ílt1t orgànica. DEPT. ANTROPOLOGIA CULTURAL l HISTÒRIA 

D'AMÈRICA l D'ÀFRICA 
Durada. 1 (any acadèmic) 

Hores: 500 

Formar l'alumnat per al treball en museus i en l'àmbit de la recerca, difusió, conserva
ció i gestió del patrimoni al Pirineu. 

• Adreçat a: 

Llicenciats o professionals que vulguin formar-se en l'àmbit dels museus i del patri
moni del Pirineu. 

• Informació: 

Adreça: ESC.CAPACITACIÓ AGRÀRIA DEL PALLARS. 
AP.CORREUS 16 
25620 TREMP (LLEIDA} 

Adreça electrònica: museus@trivium.gh.ub 

Telèfon: 973 65 01 79 

Fm: 973 65 01 79 

Preinscripció: del 13/12/1999 al 17/12/1999 

Inici de la docència: 04/02/2000 

Import de la malrfr~1k1: 135.000 PTA 
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Divisió de Ciències Jurídiques, 

Econòmiques i Socials 



Màster 

AUDITORIA-CENSURA JURADA DE COMPTES 

• Objectius: 

Responsable: ROCAFORT NICOLAU, ALFREDO 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores. 300 

Culminar un itinerari formatiu en l'especialitat d'auditoria. 

• Adreçat a: 

Persones que vulguin accedir a l'exercici professional de l'auditoria de comptes amb 
inscripció al Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC). 

• Informació: 

Adreça. AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 

Adreça electrònica.· rodoreda@emp.ub.es 

Telèfon.· 93 402 19 92 l 93 402 19 93 

f'reinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 01/02/2000 

Import de fa matrícula: 465.000 PTA 
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Certificat fl 'ajJrofitament 

AULA FISCAL 

• Objectius: 

Responsable: ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAUL 
Cnitat orgà11icn: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PUBLICA l DRET 

FINANCER l TRIBUTARI 
Durnda· 1 (any acadèmic) 

Hores.· 60 

Capacitar els professionals per a una profunda aplicació pràctica dels impostos i la ju
risprudència existents 

• Adreçat a: 

Persones interessades en el tema 

• informació: 

Mreça: AV. DIAGONAL, 696. 3a PLANTA 
08034 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 45 79 

Preinscripció: del O 1/12/1999 al 30/12/1999 

Inici de In docència: 08101/2000 

Import de la matrícula: 100.000 PTA 
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Màster 

COMERÇ l FINANCES INTERNACIONALS 

• Objectius: 

Responsable: GORDILLO GERLINI, SUSANA MARÍA 
Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l 

EMPRESARIALS 
Durada: 2 (anys acadèmics) 

Hores: 558 

Formar especialistes en comerç i finances internacionals, estudiant el funcionament 
de l'economia internacional, els diferents mercats internacionals, el màrqueting inter
nacional, les diferents alternatives de financiació al comerç exterior, mitjançant una 
metodologia d'aprenentatge pràctica i exclusiva del curs, per interne!: 'Learn ing by 
Surfing (Across de Net)' . 

• Adreçat a: 

Llicenciats i diplomats universitaris 

• Informació: 

Adreça.· AV. DIAGONAL, 690. TORRE 11, 4a PLANTA 
08034 BARCELONA 

Adreça ek>ctrònica: comex@riscd2.ub.es 

Tefèjon: 93 402 19 48 

Fax. 93 402 45 75 

Prei11scripció: del 01/12/1999 al 30/01/2000 

l11icí de la docència.· 01/02/2000 

Import de fa matrícula: 225.000 PTA (1r any) 
250.000 PTA (2n any) 
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Certificat d'aprofitament 

COMPTABILITAT PER A ADVOCATS 

• Objectius: 

Responsable: ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAUL 
Cuitat orgàmca· UEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 

FINANCER l TRIBUTARI 
Durada: 1 (any acadèmic) 

Hores: 60 

Capacitar els professionals del dret perquè en les seves relacions amb el món de 
l'empresa comprenguin el sentit de la informació econòmica financera continguda en 
els comptes anuals. 

• Adreçat a: 

Persones interessades en el tema 

• !11for111ació: 

Adrtça· AV. DIAGONAL. 696. 3a PLANTA 
08034 BARCELONA 

Telèfon- 93 402 45 79 

Prci11Scripció: del 01 /10/1999 al 20/10/1999 

Inici de lo tloc.èncw: 08/01/2000 

Import de la matricrda: 100.000 PTA 

38 • En,.-111.tment' Jc Posti:r.iu 



pip/oma de postgmu 

DIRECCIÓ DE SEGURETAT PRIVADA 

• Objectius: 

Responsable: ESCRIVÀ GREGORI, JOSE M. 
Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 

Durat/11: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 21 O 

Curs superior de direcció de la seguretat privada i de gestió d'empreses de seguretat. 
reconegut pel Ministeri de l'Interior com a titulació per a l'habilitació de director de se
guretat (resolució de data 10.06.1999). 

• r1dreçat a: 

Llicenciats, diplomats i graduats interessats a assolir una formació especiali tzada en 
aquesta matèria. 

• Informació: 

Mreça. AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 

Adreça electrònica: carlesv@dret.ub.es 

Telèfon: 93 402 43 40 / 93 402 43 69 

Fa.r: 93 402 43 69 

Prei11scripci6.· del 10/01/2000 al 31 /01/2000 

Inici de la docència 03/03/2000 

Import de la matricula. 114.000 PTA (1r any) 
96.000 PTA (2n any) 

Di1 i>i6 de Cifocics jurídiques, Econòmi'llll'S i Socials • 39 



Diploma de postgrau 

DIRECCIÓ l GESTIÓ AMBIENTAL. 
ASPECTES JURÍDICS l EMPRESARIALS 

• Objectius: 

Responsable. ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAUL 
U11ít11t orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 

FINANCER l TRIBUTARI 
Durada: 1 (any acadèmic) 

llores: 150 

Facilitar als participants la millora de l'eficàcia en la direcció de recursos naturals, de
senvolupar el nivell d'organització adequat a l'empresa i implantar les tècniques de 
qualitat total 

• Adreçat a: 

Llicenciats i/o diplomats 

• Informació: 

Adreça: AV. DIAGONAL, 696, 3a PLANTA 
08034 BARCELONA 

Telèfon. 93 402 45 79 

Prei11scripció: del 01/12/1999 al 31/12/1999 

/11íci de la docència: 03/01/2000 

!mporl de lt1 matríc11la: 310.000 PTA 

40 • Enseny-Jmcms de Postgrau 



Diploma de postgrau 

DIRECCIÓ, ORGANITZACIÓ l NEGOCIACIÓ COMERCIAL 

• Objecti11s: 

Res¡xmsable RODOREDA ACERO, JOAN RAMON 
l'11it111 orgtl11icn ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 

nuradw 1 (any acadèmic) 
llorer 150 

Completar la formació de quadres d'empresa i, en general, la de qualsevol persona 
que hagi de desenvolupar habilitats comercials, en tècniques de negocia e ió i venda. 

• Adreçat a: 

Quadres d'empresa i persones interessades. 

• Informació: 

.ltfrtrw AV DIAGONAL. 696 
08034 BARCELONA 

1ldreçn clectró11i((I rodoreda@emp.ub es 

Telèfon 93 402 19 92 93 402 19 93 

f'rei11scn"pc1ó. per detenrnnar 

lnicí de In 1locè11cit1 01/02/2000 

lmfJ<Jrtdclfl mnlrímlfl 140.000 PTA 

lli\''"' Ut- CIÍ!ncics Juri<liqucs. Econi1111i1¡u~.,; i SoloJI' • 4 J 



Diploma de postgrau 

DRET CIVIL CATALÀ 

• Objecli11s: 

Responsable: HERNÀNDEZ MORENO. ALFONSO 
r i1itnt orgànica: DEPT. DRET CIVIL 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 150 

Formar les persones interessades, de manera completa i especialitzada en totes les 
matèries que integren el dret civil català vigent 

• . \dreçat a: 

Llicenciats en dret, professionals de l'exercici de l'advocacia, jutges i magistrats 

• Informació: 

Mreç11. AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 43 58 

Prl!mscripdñ. del 07/01/2000 al 28/01/2000 

/nià de la docèncífl: 01/03/2000 

l111port de !11111atríc11!tr 225 000 PTA 



Màster 

DRET DEL TREBALL l DE LA SEGURETAT SOCIAL 

• Objectíus: 

Re.111011snble: GARCIA FERNANDEZ, MANUEL 
Uuitnt orgànica: DEPT. DRET MERCANTIL l DRET TREBALL l DE LA 

SEGURETAT SOCIAL 
Durada: 2 (anys acadèmics) 

llores: 350 

Impartir en profunditat coneixements del Dret del treball i de la Seguretat Social; facili
tar una eina de treball per la conducció de les relacions laborals a les empreses; pro
porcionar una guia útil d'aplicació de les normes laborals a professionals privats i pú
blics relacionats amb el món del treball 

• Adreçat a: 

Advocats, graduats socials, directors de recursos humans i llicenciats en especiali
tats relacionades amb els recursos humans en període de formació professional 

• hiformació: 

Adreça: PALAU DE LES HEURES (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 

Adreça electrfmica: mcosano@fbg.ulJ..es 

Telèfon: 93 428 45 85 l 93 428 37 1 O 

Fax: 93 428 63 70 

Prei11scripcló: del 02/01/2000 al 31/01/2000 

l11ici de la docència: 02/01 /2000 

Import cie la matrícula: 250.000 PTA (1r any) 
250 000 PTA (2n any) 

OnJS1ó de Cièn<1CS Juñd1qucs, E<onòmiqucs i Sociab • 4 3 



Diploma de postgrau 

DRET FINANCER l TRIBUTARI 

• Objectius: 

Responsable: ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAUL 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 

FINANCER l TRIBUTARI 
Durada: 1 (any acadèmic) 

flores: 150 

Coneixer en la pràctica i la teoria, el sistema tributari espanyol mitjançant el desenvo
lupament sistemàtic de figures tributàries i financeres 

• Adreçat a: 

llicenciats i diplomats universitaris 

• lnformacíó: 

Adreça.· AV. DIAGONAL, 696, 3a PLANTA 
08034 BARCELONA 

Telèfon. 93 402 45 79 

Preinscripció: del 01/12/1999 al 30/12/1999 

Inici de la docència: 01/02/2000 

lmf!Orl de la matrícula: 300.000 PTA 

44 • 6nsenyaments de Postgrau 



Mils ter 

DRET TRIBUTARI 

• Objectius: 

Responsable. ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAUL 
l'nitnt orgànicn: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 

FINANCER l TRIBUTARI 
Durruln: 1 (any acadèmic) 

llores· 300 

Conèixer en profunditat, en la pràctica i la teoria tot el sistema tributari espanyol mit
jançant el desenvolupament sistemàtic de totes les figures impositives. 

• Adreçat a: 

Llicenciats Vo diplomats 

• Informació: 

Adreça· AV. DIAGONAL, 696, 3a PLANTA 
08034 BARCELONA 

Telèjim. 93 402 45 79 

Preinscripci6: del 01/12/1999 al 31/12/1999 

Inici de la docència: 03/01/2000 

Import de la 111ntríc11/n: 395.000 PTA 

l>•">ió de C.1<nc~ Jurídiques, E<'onòm1qul.,, 1 Social, • 4 5 



Diploma 1/e postgrau 

DRET TRIBUTARI INTERNACIONAL 

• Objectius: 

Responsable. ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAUL 
Cnitat orgànica· DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 

FINANCER l TRIBUTARI 
Durada 1 (any acadèmic) 

llores 150 

Formar advocats amb un elevat grau d'especialització fiscal per tal que siguin capa
ços d'actuar en el pla internacional afrontant la problemàtica del dret tributari interna
cional, comunitari i comparat 

• Adreçat a: 

Llicenciats Vo diplomats 

• Informació: 

Adreça: AV. DIAGONAL, 696, 3a PLANTA 
08034 BARCELONA 

Telèfon- 93 402 45 79 

Prei11scripció del 01 /12/1999 al 31/12/1999 

/nio de la docència- 01/05'2000 

Import de la malrio1ln· 310.000 PTA 



certificat d'aprofitament 

EMPRESES COOPERATIVES 

• Objectius: 

Responsable: ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAUL 
l'nitar orglmíca: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 

FINANCER l TRIBUTARI 
Durada: 1 (any acadèmic) 

llores: 100 

Preparar els alumnes en els perfils teòric i pràctic del coneixements de l'economia so
cial 

• .tdrcçat a: 

Llicenciats i/o diplomats 

• !11fim11t1ció: 

Adreça: AV. DIAGONAL, 696, 3a PLANTA 
08034 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 45 79 

Preínscripció: del 01/12/1999 al 31/12/1999 

Inici de la docència: 03/01 /2000 

Import de la matrícula: 100.000 PTA 

O.m1ó d< üi·11cito. Juriili<¡U6. Eco11òmiques 1 Soc1lh • i i 



Màster 

GESTIÓ CULTURAL 

• Objectius: 

Respo11sabte BONET AGUSTI, LLUÍS 
1:11itat orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 

FINANCER l TRIBUTARI 
Durada. 2 {anys acadèmics) 

flores 400 

Formar professionals en gestió cultural d'Espanya i de l'Amèrica Llatina capaços 
d'actuar tant des de l'àmbit privat com des de l'àmbit públic 

• Adreçat a: 

Joves llicenciats en humanitats o ciències socials, així com professionals amb volun
tat de formació continuada. 

• Informació: 

Adreç"· MONTALEGRE, 7 
08001 BARCELONA 

Adreça efectro11im· cullura@eco.ub.es 

Telèfon 93 402 25 69 93 402 18 17 

Fax 93 40218 13 

Premscripciti del 01 0912000 al 30/09. 2000 

Inici de fa d«è11ci11 10/01/2000 

Import de la 11111trírnf11 325.000 PTA (1r any) 
325.000 PTA (2n any) 



JJiplomn tle postgrau __ _ _ _ 

1ÑiVACIÓ A LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA 
(CIÈNCIES JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES l SOCIALS) 

Respo11.mble ALEMANY LEIRA, RAMON 
111itn1 or¡:à11icn DMSIÒ DE CIÈNCIES JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES l SOCIALS 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hom 168 

• Objectius: 

Introduir el professorat novell universitari de la Divisió 11 en un sistema de formació ini
cial, adequant la seva visió del procés educatiu als requeriments de la universitat ac
tual 1 millorant la seva pròpia capacitat d'adequació al canvi; incorporar orientacions i 
metodologies que tinguin en compte la necessitat de provocar en els alumnes un 
aprenentatge actiu, que superi la pura transmissió de coneixements, donant als pro
cessos que aportin capacitat per abordar els nivells de complexitat i les necessitats de 
formació que requerix el món actual 

• Adrcçr1t a: 

Professorat novell (entre O i 5 anys de docència) de la Divisió de Ciències Jurídiques, 
Econòmiques i Socials 

º l11for111ació: 

,\dreça ÀREA DE TERCER CICLE. EUEE. AV DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 

Adreça electrò11im 3cicle@cmp.d2.ub.es 

Teltfo11 93 402 19 92 l 93 402 19 93 

ftJ.1· 93 403 59 06 

Prei11scri/Kilí del 15/ 11 /1999 al 30/11/1999 

/nia tle 111 doeè11cw 10/01/2000 

flllj)Qrt de /1111wtríc11/11. 10.000 PTA 



Diploma tle postgrau 

INSTRUMENTS FINANCERS 

• Objectius: 

Responsable. TUGORES OUES, JUAN 
Unitat or,~ànica: DEPT. TEORIA ECONÒMICA 

011rada· 1 (any acadèmic) 
llores: 150 

Assolir coneixements instrumentals de l'ambit dels mercats financers. Interpretar els 
mecanismes d'interrelació entre els mercats financers, i d'aquests amb l'economia 

• Adreçat a: 

Llicenciats en Economia, Administració i Direcció d'Empreses i diplomats en Cièn
cies Empresarials. Professionals de l'àmbit financer. 

• Informació: 

,!dreça· AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 

.!dreça electrònica· toni@d2.ub.es 

7i!lèfow 93 402 19 37 

Fax: 93 280 23 78 

Preinscri¡xió del 02/01/2000 al 10/01/2000 

Inici de Ja docència: 02/01/2000 

/mp<>rl de lo matrfcu/11 345.000 PTA 



Màster 

1ÑSf RUMENTS l MERCATS FINANCERS 

• Object i11s: 

Re.1po11snble: TUGORES OUES, JUAN 
ü1itnt orgànica: DEPT. TEORIA ECONÒMICA 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 300 

Assolir coneixements instrumentals. assimilar el funcionament dels productes i els 
mercats financers. interpretar els mecanismes d'interrelació entre els mercats finan
cers, i els d'aquests amb l'economia, estudiar la gestió de recursos empresarials 

• Adreçat a: 

Llicenciats en Economia, Administració i Direcció d'Empreses, i diplomats en Cièn
cies Empresarials. Professionals de l'ambit financer. 

• !11/ormació: 

Adreça: AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 

AdrCfa electró11ica: toni@d2.ub.es 

Telèfon. 93 402 19 37 

fax: 93 280 23 78 

Premscripció: del 01/11/1999 al 2112/1999 

Inici deia docència: 02/01/2000 

l111J>orl de In 111ntríc11/a: 600.000 PTA 

0111!>1ó d< C1<11<1t"S juridiq11e', Fco11<)1111ques 1 S()ciJh • 5 l 



Màster 

INTERUNIVERSITARI A DISTÀNCIA EN ADMINISTRACIÓ 
l DIRECCIÓ D'EMPRESES (MBA) 

• Objectius: 

Rt·->¡J(J11SJ1bh CASTAN FARRERO. JOSE M 
1111tntnTK11111m DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIO D'EMPRESES 

1J11mt111. 3 (a11y~ acatlèmics) 
J/Of('.\ 1140 

Adquirir uns coneixements, unes eines i unes habilitats que rac1litin les lutures actua 
cwns dels alumnes en l'anàlisi i presa de decisions 

• Adreçat 11: 

Persones interessades en l'éimbit de les responsabilitats en les organitzacions 

• 111.Jòrmacw. 

.ttlriv;,1 · PALAU DE LES HEURES (CAMPUS VALL O'HEBRON) 
08035 BARCELONA 

t.hça dectrómrcJ · 1nfo@mba-d com 

Ttli'fv11 93 428 45 85 

fai 93 427 92 50 

Preinscripriú · del 01/03/1999 al 31/03/1999 

l11in de In dorèt1<i11 14/04/2000 

Import Jt'la matrimf,1 756.000 PTA (1r any) 
550 000 PTA (2n any) 

450.000 PTA (3r any) 



cer11fic11/ 1/'aprofita111e11/ 

1NTRODUCCIÓ AL DRET TRIBUTARI 

• Ohjed111s· 

Rl!Spo1J.S11ble. ROSEMBUJ ERUJIMOVICH. TULIO RAUL 
li1ita1 orgànica. DEPT. ECONOMIA POLITICA HISENDA PUBLICA l DRET 

FINANCER l TRIBUTARI 
Durada: 1 (any acadèmic) 

llores · 1 00 

Preparar l alumnat a nivell teòric i pràctic sobre les tecniques fiscals per desenvolu
par l'activitat de gestió i d'assistència professional tributaria 

• .IJ/reçat a 

Llicenciats i diplomats 

• !11for111ació: 

Mrcçt1: AV. DIAGONAL. 690 
08034 BARCELONA 

Telèjow 93 402 18 12 

Fa.r 93 280 23 78 

Pre111scr1pció: del 01/ 12/1999 al 31/12/1999 

lmd de la docè11cia· 08101 2000 

Import de la malrioda 100.000 PTA 



Diploma de postgrau. 

MEDIACIÓ COMUNIT ÀRIA 

• Objectius: 

Re•f><J11sabte: COSTA CUBERTA, MERCÈ 
Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l 

EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 

llores: 200 

Oferir als professionals instruments i eines d'anàlisi, per conduir les disputes i els 
conflictes comunitaris de forma constructiva. Valorar les experiències personals en el 
desenvolupament de les pròpies funcions, incorporant coneixements teòrics i noves 
tècniques 

• Adreçat a: 

Professionals interessats en la mediació comunitària (escola, sanitat, veïnat, família. 
interculturalitat, penal) 

• Informació: 

Mreça: CÒRSEGA, 409 
08017 BARCELONA 

Atll'ffa etectrò11ica: postgrau@eutsb.org 
Telèfon: 93 45 7 23 45 

Fax.· 93 4 58 78 54 

Prei11scripció: del 01 /12/1999 al 10/01 /2000 

/11 ici de k11/ocèucia: O 1 /02/2000 

Import de la 11111tric11/n: 210.000 PTA 

54 • En~nyaments de f'l»I~""" 



oipfoma de postgrn'!__ 

MERCATS FINANCERS 

• Objectius: 

Res/)()11.mble: TUGORES QUES. JUAN 
lnitnt orgtinicn: DEPl TEORIA ECO NOM ICA 

Dumdn: 1 (any acadèmic) 
llores· 150 

Assimilar el funcionament dels productes i els mercats financers. Formar gestors de 
patrimonis. Formar analistes financers 

• Adreçat a: 

Llicenciats en Economia, Administració d'Empreses i diplomats en Ciències Empre
sarials. Professionals de l'àmbit financer. 

• /l¡fimnació: 

Atlrt'Ça: AV DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 

Adreça e!ec1rò11ica: tom@d2.ub es 

Ti!lifon. 93 402 19 37 

Fax: 93 280 23 78 

Preimcr1pció: del 02101 12000 al 10 '01 '2000 

l11icl de la docència: 11/01/2000 

Import 1/e la matricula: 345.000 PTA 



Diploma ile postgmu 

PERITACIÓ l DEFENSA DEL TRASTORN MENTAL 

• Objectius: 

Ne;po11.m!Jle.· ESCRIVÀ GREGORI, JOSÉ M. 
i:11it111 orgilliica: FACULTAT DE DRET 

D11md11: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 150 

Formar de manera qualificada professionals titulats, des de diverses disciplines (psi
cològiques, criminològiques i jurídiques), i facilitar uns coneixements interdisciplina
ris adients per emetre informes tècnics i participar en proves pericials 

• Adreçat a: 

Advocats, criminòlegs, psicòlegs, psiquiatres, treballadors socials, funcionaris (es
pecialment de presons, justícia i cossos policials), investigadors privats, metges fo
renses i altres titulats universi taris afins 

• Informació: 

Adreça: AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 

Adreçt1 elecl·lmica: carlesv@dret.ub.es 
Telèfon: 93 402 43 40 l 93 402 43 69 

Fax: 93 402 43 69 

Preinscripció: del 10/01/2000 al 31/01/2000 

Inici de la docència: 08/03/2000 

Import tic /1111111lrí,1dn: 75.000 PTA (1r any) 
75.000 PTA (2n any) 

56 • Ensenraine111' de i'Os1¡;r.iu J 



Divisió de Ciències 

Experimentals i Matemàtiques 



Màster 

IMMUNOLOGIA 

Responsable: CELADA COTARELO, ANTONIO 
Unitat orgànica.· DEPT. FISIOLOGIA 

Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 360 

• Objectius: 

Ampliació dels coneixements d'immunologia, ja que no existeix com assignatura en 
moltes llicenciatures, els conceptes d'aquesta ciència canvien ràpidament i 
s'explicarà en els nous plans d'estudis de moltes llicenciatures. Pot ésser una actua
lització per a futurs professors 

•Adreçat a: 

Llicenciats en Biologia, Bioquímica, Química, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Odon
tologia 

• Informació: 

Adreça: AV. DIAGONAL, 645 
08028 BARCELONA 

Adreça electrònica.· acelada@bio.ub.es 

Telèfon: 93 402 15 55 

Fax: 93 411 03 58 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 01 /02/2000 

Import de la matrícula: 150.000 PTA (1r any) 
150.000 PTA (2n any) 

Dil'isió de Ciències Experimentals i Matemàtiques • 59 



Màster 

MONITORITZACIÓ D'ASSAIGS CLÍNICS 

• Objectius: 

Responsable. RAMA BRETON, RAMON 
Unitat orgànica: DEPT. FISIOLOGIA 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 406 

Proporcionar a llicenciats i diplomats universitaris, actuals o futurs tècnics de la in
dústria farmacèutica, una formació sobre la monitorització d'assaigs clínics que els 
capaciti per assumir funcions en els departaments mèdics o d'investigació clínica del 
sector industrial farmacèutic 

•Adreçat a: 

Llicenciats i diplomats universitaris de les diferents àrees de ciències experimentals i 
ciències de la salut que pretenguin desenvolupar la seva carrera professional en 
l'àmbit de la indústria farmacèutica 

• Informació: 

Adreça: AV. DIAGONAL, 645 
08028 BARCELONA 

Adreça electrònica: rrama@bio.ub.es 

Telèfon: 93 402 15 55 

Fax: 93 411 03 58 

Preinscripció. del 15/11/1999 al 31 /12/1999 

Inici de la docència: 20/03/2000 

Import de la matrícula: 600.000 PTA 

60 • Ensenyamenls de Pos1grau 



Certificat d'ap rofitament 

RADICALS LLIURES EN BIOLOGIA l MEDICINA: 
BASES FISIOLÒGIQUES l MODELS EXPERIMENTALS 

• Objectius: 

Responsable: MITJAVILA CORS, MARIA TERESA 
Unilat orgànica: DEPT. FISIOLOGIA 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 50 

Subministrar les bases fisiològiques, farmacològiques i patològiques de l'estrès oxi
datiu i la seva importància en biologia animal i vegetal , en medicina i en farmàcia. A fi 
de donar una visió molt àmplia el curs tindrà tres parts: teoria , tècniques de laboratori i 
models experimentals 

• Adreçat a: 

Biòlegs, metges, farmacèutics , químics 

• Informació: 

Adreça. FACULTAT DE BIOLOGIA. AV. DIAGONAL, 645 
08028 BARCELONA 

Adreça electrònica: tmitja@bio.ub.es 

Telèfon: 93 402 15 30 

Fax: 93 411 03 58 

Preinscripció: del 01 /03/2000 al 15/03/2000 

Inici de la docència: 03/04/2000 

Import de la matrícula: 60.000 PTA 
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Divisió de Ciències 

de la Salut 



Certificat d'1.tprofita111ent 

'COUNSELLING' l EDUCACIÓ SANITÀRIA, 
PER PROFESSIONALS QUE TREBALLEN AMB AFECTATS 
PER VIH 

• Objeclius: 

Responsable: LOPEZ MATHEU, CARMEN 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL 

l MATERNO-INFANTIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 

Hores: 40 

Adquirir i actualitzar coneixements i habilitats sobre tècniques de comunicació, edu
cació sanitària i suport emocional, per tal de millorar 1 ·eficàcia de la intervenció cen
trada en les necessitats de la persona afectada pel virus de la sida 

• 1ldreçal a: 

Professionals sanitaris, socials i psicòlegs, altres professionals que treballin amb 
persones afectades pel virus de la sida 

• !nfor 111 ació: 

AdrCfa: FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS BELLVITGE) 
08970 L.:HOSPITALET OE LLOBREGAT 

Telèfon: 93 402 42 34 

FrL\': 93 402 42 16 

Prei11scripció: del 01/10/1999 al 31/ 11/1999 

Inici da fa 1/ocència: 18/01/2000 

Import de ft1111atríc11fa: 35.000 PTA 

Di1isió ik Ciències de l~ Salut • 65 



Certificat tl'aprofitament 

ACT.DE CONEIXEMENTS PER INTERNET EN HIPERTENSIÓ 
ARTERIAL PER AL CONSELL FARMACOTERAPÈUTIC 

• Objeclius: 

Responsable: MARIÑO HERNANDEZ, EDUARDO LUIS 
Cnitat orgànica: DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 40 

Donar eines als professionals de la salut vàlides per a la gestió, el control i el tracta
ment de la hipertensió, basant-nos en la resolució de casos i emprant diferents eines 
de la xarxa d'Internet 

• Adreçat a: 

Professionals de la salut (llicenciats i diplomats) i farmacèutics en particular. 

• !11f<m11ació: 

11dreça AV. JOAN XXlll, S/N 
08028 BARCELONA 

Mreça electrò11ica: marlnyo@far.ub.es 
Telefon: 93 402 45 44 

far: 93 402 18 86 

Prei11scri¡x:i6· del 15/11/1999 al 20/03/2000 

!11ici de la docè11ci11: 01 /04/2000 

lmf>Orl de 111 malrícula: 65.000 PTA 
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Certificat d'aprofitament 

ACTUAL. DE CONEIXEMENTS PER INTERNET EN DIABETIS 
MELLITUS PER AL CONSELL FARMACOTERAPÈUTIC 

Responsable: MARIÑO HERNANDEZ, EDUARDO LUIS 
U11ita1 oriàníca: DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 40 

• Objectius: 

Donar eines als professionals de la salut vàlides per a la gestió, el control i el tracta
ment de la diabetis, basant-nos en la resolució de casos i emprant diferents eines de la 
xarxa d'Internet 

• Adreçat a: 

Professionals de la salut (llicenciats i diplomats) i farmacèutics en particular. 

• Informació: 

Mreça.· AV JOAN XXll l, S/N 
08028 BARCELONA 

Jldreça electrònica: marinyo@lar.ub.es 

Telefon: 93 402 45 45 

Fax 93 402 18 96 

Preinscrípcíó: del 15/1 1/1999 al 20/03/2000 

!11ici de la docència. 01/04/2000 
Import de la malrícula: 65.000 PTA 
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Certificat d 'aprofitament 

ACTUALITZACIÓ EN CURES INTENSIVES RESPIRATÒRIES 
PER A INFERMERIA 

• Objectius. 

Responsable: RODRÍGUEZ ROISÍN, ROBERTO l TORRES MARTÍ, ANTO
NIO 

Unitat orgà11íct1: DEPT. MEDICINA 
Duradtt: 1 (any acadèmic) 

llores: 30 

Ampliar els coneixements fisiopatològics i tècnics de la teràpia respiratòria en cures 
intensives. Actualitzar la planificació en cures d'infermeria al pacient respiratori críti
cament malalt, capacitant l'alumnat per proporcionar atenció integral i cures específi
ques altament qualificades 

• Adreçat a: 

Infermers/es intensivistes o amb interès en aquesta especialitat 

• Informació: 

Adreça: ICPCT. HOSPITAL CLÍNIC. VILLARROEL, 170. E.12 PL.O 
08036 BARCELONA. 

¡\dreça electròni,·a: ABOFILL@clinic.ub.es 

Telèfon: 93 227 57 79 l 93 227 54 00 

Fa.\': 93 451 50 23 

Preinscripció. del 18/10/1999 al 15/11 /1999 

Inici de la docència: 24/02/2000 

!111porl de la matríc11/a: 26.000 PTA 
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Certificat d'aprofitament 

ACTUALITZACIÓ EN MALALTIES l BROTS EPIDÈMICS 
D'ORIGEN ALIMENTARI 

Responsable: GARRIDO MORALES, PATRICIO JOSÉ 
U11itat orgànica: DEPT. SALUT PÚBLICA 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 40 

• Objectius: 

Conèixer la importància de l'epidemiologia i el control de les malalties transmeses a 
través dels aliments, la seva situació actual, les bases fonamentals per a la seva pre
venció, i les estratègies per assolirne la reducció, així com les directrius de la CEE. 
Aplicar els mètodes de prevenció a la medicina familiar i comunitaria i, en general, a 
l'atenció primària de salut 

• Adreçat a: 

Llicenciats i diplomats en Ciències de la Salut 

• Informació: 

Adreça: FACULTAT DE MEDICINA. CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 45 66 

Fax: 93 403 52 60 

Prei11scripci6: del 01/04/2000 al 30/04/2000 

Inici de /(l docència: 08/05/2000 

t111porl de ltt malrícu/(I: 30.000 PTA 
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Certificat d 'aprofitament - - -- --
ACTUALITZACIÓ EN CURES INTENSIVES RESPIRATÒRIES 
PER A INFERMERIA 

Res¡xms.1hle· RODRIGUEZ ROISIN, ROBERTO l TORRES MARTI, ANTQ. 
NIO 

t 11itat orxti11ic11· DEPT. MEDICINA 
Drm1da· 1 (any academ1c) 

llores 30 

• ObjCCllllS 
Ampliar els coneixements fisiopatològics i tècnics de la teràpia respiratòria en cures 
intensives. Actualitzar la planificació en cures d'infermeria al pacient respiratori criti
cament malalt. capacitant l'alumnat per proporcionar atenció integral 1 cures espec11t-
ques altament qualificades 

• tldreçal a: 
Infermers/es intensivistes o amb interès en aquesta especialitat 

• lnformadó: 
• IJl'ffa ICPCT HOSPITAL CLINlC. VILl.AAROEL. 170 E.12 Pl O 

08036 BARCELONA 

.!dreça rlectròmca· ABOFILL@clinic.ub es 
Telêfon 93 227 57 79 / 93 227 54 00 

Fa,· 93 451 50 23 
~mscnpció· del 18/10/1999 al 15/11/1999 

Inici de la d()('('T1cía 24/0212000 

Import de la m11tric11/a 26.000 PTA 



cer/i.ficat d'aprofitn111e11t 

ícruiLïUACIÓ EN MA-LAL-TIES l BROTS EPIDÈMICS 
D'ORIGEN ALIMENTARI 

• Objl'C/ius: 

Re.</}(}11s11h!t• GARRIDO MORALES. PATRICIO JOSE 
l'nitat orgtlmca DEPT SALUT PUBLICA 

Durm/11 l (any acadèmic) 
Hort'~ 40 

Conèixer la importància de l'epidemiologia i el control de les malalties transmeses a 
traves dels aliments, la seva situacio actual. les bases fonamentals per a la seva pre
venció, i les estratègies per assolirne la reducció, així com les directrius de la CEE. 
Aplicar els mètodes de prevenció a la medicina familiar i comumtana 1, en general. a 
l'at~nció primaria de salut 

• .!dreçat a: 

Llicenciats i diplomats en Ciències de la Salut 

• lnfimnació: 

.ldrt'{•I FACULTAT OE MEDICINA. CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 

Tt'lèfu11 93 402 45 66 

litr 93 403 52 60 

Pr1'11is,ri/1<1•1 del 0110412000 al 30/0412000 

fnu.1 Je /a do<t'lll"l•I ()8, 0512()()0 

Import de la m<11ncu"1 30 000 PTA 



Diploma de postgrau 

ANATOMIA QUIRÚRGICA PER A METGES INTERNS 
RESIDENTS D'ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 

• Objectius: 

Rrupo11sC1bfe: RUANO GIL, DOMINGO 
li1itat orgànica· DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l 

ODONTOESTOMATOLOGIA 
D11radC1: 1 (any acadèmic) 

llores: 250 

Ensenyar a metges interns residents d'especialitats quirúrgiques els detalls pràctics i 
teòrics de la dissecció de les diferents regions del cos humà 

• Adreçat a: 

Metges interns residents d'especialitats quirúrgiques 

• Informació: 

Mreça. CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 19 00 

Fax 93 403 52 60 

P"i11scripció· del 01/02/2000 al 31/0312000 

Inici de la docè11cítr 01/03/2000 

Import de la 11u1fríc11fa: 150.000 PTA 
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certificat d'aprofitament 

ASPECTES LEGALS l TÈCNICS DELS ASSAIGS CLÍNICS 

• Objectius: 

Res¡1011sable: BEL PRIETO, ELVIRA / SUÑÉ ARBUSSA, JOSÉ M. 
Unitat orgànica: DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 

Durada. 1 (any acadèmic) 
Hores: 65 

Formar el professional en l'àmbit de la investigació clínica en les diferents fases del 
seu desenvolupament i des de la perspectiva de les diferents entitats implicades 

•Adreçat a: 

Professionals de la indústria i organismes oficials, professionals de la universitat i 
professionals de les institucions sanitàries 

• /Jiformació: 

Adreça.· AV. JOAN XXlll, S/N 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 45 55 

far: 93 403 59 36 

Prei11Scripció: del 06/04/2000 al 03/05/2000 

h1ici de la docència· 29/05/2000 

Import de la matrícula: 90.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

ATENCIÓ D'INFERMERIA AL MALALT CARDIOLÒGIC 

• Objectius: 

Respomab!e: COLINA, JAVIER l PUIG, ANNA 
Uni1a1 urgànica: DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL l 

MÈDICO-QUIRÚRGICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 

l/ores: 170 

Proporcionar als professionals d'infermeria coneixements específics que els perme
tin administrar cures d'infermeria a malalts amb problemes cardiovasculars, tant en 
el camp de l'assistència primària com en el de la secundària i la terciària 

• Adreçat a: 

Diplomats en infermeria 

• Informació: 

Adreça FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS BELLVITGE) 
08907 !:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Te/èfo11: 93 402 4 2 31 

ftL~ 93 402 42 16 

Preinscripció: del 11/01 /2000 al 14/01/2000 

Inici de fa docència 15/02/2000 

lmporl de la matrícula: 150.000 PTA 
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f)iploma de postgrau 

ATENCIÓ PREHOSPIT ALÀRIA URGENT 

Responsable: COLINA, JAVIER l PARELLADA, JOAN 
Unitat orgànica. DEPT INFERMERIA FONAMENTAL l 

MÈDICO-OUIRÚRGICA 
Durada.· 1 (any acadèmic) 

Hores: 180 

• Objectius: 

Proporcionar als professionals d'infermeria els coneixements necessaris per realitzar 
la seva activitat professional en l'assistència prehospitalària urgent 

• Adreçat a: 

Diplomats en infermeria 

• llifonnació: 

Adreça.· FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS BELLVITGE) 
08907 t:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Telèfon: 93 402 42 31 

Fax: 93 402 42 16 

Preinscripcíó: del 11/01/2000 al 14/01/2000 

Inici de la docència: 15/02/2000 

Import de la matrícula: 150.000 PTA 
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Certificat d'aprofitament 

BIOLOGIA DE L'OSTEOGÈNESI 

• Objectius: 

Responsable: FERNANDEZ SABATÉ, ALFONS 
lí1itat orgànica: DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS OUIRURGIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 80 

Donar a conèixer les propietats i la composició del teixit ossi, així com les variacions 
davant les fractures. els tumors i les malalties metabòliques d'aquest 

• Adreçat a: 

Llicenciats en Medicina, especialistes en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, espe
cialistes en Cirurgia Màxilolacial, especialistes en Reumatologia, llicenciats en Odon
tologia, llicenciats en Biologia i diplomats en Infermeria 

• Informació: 

Adreça: FEIXA LLARGA, $/N (CAMPUS BELLVITGE) 
08907 !:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

A.dreça elt'ClriJmca: 15449jmc@comb.es 

Tclè/011: 93 260 76 29 

Prei11scripció: del 10/01 /2000 al 18/02/2000 

Inici de la docència: 03/03/2000 

Import de la matrícula: 50.000 PTA 



certificat d'aprofita111e11/ ---
CÀNCER DE PULMÓ: ACTUALITZACIÓ DE DIAGNÒSTIC 
l TRACTAMENT 

• Objectius: 

Rcs¡)(msablc: CANALIS E/GRAU JJ/TORRES A 
r.:11itat 01;~i111ica: DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 

D11rnda: 1 (any acadèmic) 
Hores 30 

Oferir a metges de medicina familiar i comunitària i a especialistes interessats en 
aquest tema una actualització en prevenció, mètodes diagnòstics i tractament multi
disciplinari del càncer de pulmó. Es tindrà en compte la nova classificació histológica, 
la més recent classificació d'etapificació TNM i la mcorporacio de noves tecnologies 
al diagnòstic i al tractament 

• Adreçat a: 

Metges de medicina general i comunitària i especialistes interessats. 

• lllformació: 

Mreça HOSPITAL CLiNIC. CASANOVA, 143, ESCALA 10, 1R 
08036 BARCELONA 

Adreça elt'Ctrònirn: canalis@medicina.ub. 

retifo11 93 227 54 00 (ext 2373) 

Fax 93 227 54 31 

Prcl11scripci6.· del 08/01/2000 al 28102/2000 

/nio de In tloce11na 03103•2000 

Import de In 11111trículn 40. 000 PTA 



Màster 
-- - ------------------ -----
CARDIOPATIA ISQUÈMICA 

• Objectius: 

Responsable: NAVARRO LÓPEZ. FRANCISCO 
U11it11t orgànica: DEPT. MEDÏCINA 

Durada: 2 (anys acadèmics) 
llores· 300 

Oferir l'oportunitat als metges i professionals de la salut no especialitzats en medicina 
cardiovascular -metges de medicina familiar i comunitària, internistes, intensivistes, 
cirurgians, anestesistes, farmacòlegs, epidemiòlegs, biòlegs, administradors- la 
possibilitat d'ampliar coneixements sobre les diferents vessants de l'assistència i la 
recerca en el camp de l'arterosclerosi i la malaltia coronària 

• Adreçat a: 

Professionals de la salut 

• J11.for111ació: 

Adreça. HOSPITAL CLÍNIC. ESCALA 3, 7a PLANTA 
08036 BARCELONA 

AdreçLt electro11ica: tauron@med1cina.ub.e 
Telèfon 93 227 54 62 

Fax: 93 451 84 28 

Prl!msmpció. per determinar 

Inici de la docència O 1/02/2000 

Import de la 11u1tric11/a- 160 000 PTA (1r any) 
160.000 PTA (2n any) 
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\ 
certiftcnl d'aprofitament 

iÏEÍD'INFERMERIA EN EL TRASPLANTAMENT 
0'0RGANS l DE TEIXITS 

• Objectius: 

Res/Kmsnble: ANDREU PERIZ, LOLA l ARQUE BLANCO, MERCÈ 
1 '1111111 orgànica: DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL l 

MÈOICO-QUIRURGICA 
nuradn· 1 (any acadèmic) 

llores: 80 

El tranplantament d'òrgans representa una de les fites més rellevants de la ciència ac
tual. t:infermera que cuida els pacients trasplantats és indispensable per aconseguir 
l'èxit del tractament i les seves funcions quedaran reflectides en els resultats que 
s'obtinguin. !.'.objectiu del curs és proporcionar coneixements especifics per a les cu
res de receptors i donants d'òrgans 

• Adreçat a: 

Diplomats en Infermeria 

• lnformaci6: 

Adreça: FEIXA LLARGA, StN (CAMPUS BELLVITGE) 
08907 t:HOSPITALET OE LLOBREGAT 

Telèfon- 93 402 42 31 

Fax 93 402 42 16 

Preinscripció. del 28/03/1999 al 30/03' 1999 

Inici t/1• ftl docència · 02/05/2000 

Import de la matrícula: 49.000 PTA 

. l 



Certificat d 'aprofitame11t 
------ -------------
CURES D'INFERMERIA EN VENTILACIÓ NO INVASIVA 

• Objectius: 

Res¡xmsable.· RODRIGUEZ ROISÍN. ROBERTO l TORRES MARTÍ. ANTO
NIO 

Unitat orgànim· DEPT. MEDICINA 
Durada 1 (any acadèmic) 

Hores: 10 

Capacitar l'alumne en coneixements fisiolpatològics i tècnics de la teràpia respiratò
ria no invasiva 

• Adreçat a: 

Infermers/eres intensivistes o amb interès en aquesta especialitat 

• lnfonnació: 

,1dreçt1 HOSPITAL CLÍNIC. VILLARROEL, 170 
08036 BARCELONA 

Allrc:ça electrò11ica. ABOFILL@clinic.ub.es 

Tclèfo11 93 227 57 79 

Fa.r 93 451 50 23 

Pre111scripci6. del 18/1011999 al 15/ 11/1999 

Inici de la docència · 24/0212000 

Import de la matrícula. 12.000 PTA 
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\ 
Màster 

-t-

CURES PAL ·LIATIVES 

• Objectius: 

Res¡xm.111bte. GRANENA BATISTA.ALBERTO l GÓMEZ BATISTE, XAVIER 
1 '11itat orgt1111ca: DEPT. MEDICINA 

JJumda: 2 (anys acadèmics) 
llores: 560 

Aportar coneixements i habilitats avançats en l'atenció de malalts terminals. espe
cialment en activitats relacionades amb la formació, la recerca, la gestió i l'avaluació 

• Adreçat a: 

Metges i infermeres 

• !11/ormació: 

.tdrcça· INSTITUT CATALA D'ONCOLOGIA 
08907 L:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

,!dreça electrr.i11ica: rartigas@ico.scs.es 
Telefow 93 335 70 11 {ext. 3507) 

fi41·: 93 260 78 29 

Prei11smpc1ó del 01.'11/1999 al 30/1111999 

Inici de la docè11m1· 01/0212000 

Import de la matrícula: 250.000 PTA (1r any) 
250.000 PTA (2n any) 



Màster l 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS l CONSULTORtA 
EN LES ORGANITZACIONS 

• Objectius: 

Resp<msable: DÍAZ DE OUIJANO DE ARANA, SANTIAGO 
Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 

D11mda· 2 (anys acadèmics) 
Hores: 605 

Formar els psicòlegs, llicenciats en Dret, Econòmiques, etc., que treballen o volen tre
ballar en el camp dels recursos humans i de la consultoria a les organitzacions, en els 
coneixements i les habilitats requerits per a la professió, dotant-los de les eines. els 
marcs teòrics i els procediments adequats 

• Adreçat a: 

Professionals de la consultoria i l'organització d'empreses en l'àmbit del sistema 
humà 

• Informació: 

Mreça: PALAU DE LES HEURES (CAMPUS VALL O'HEBRON) 
08035 BARCELONA 

.tdreça electro11ica· rrhh@efc.fbg.ub.es 
7'elèfo11: 93 428 45 85 l 93 428 29 43 

Fax: 93 428 62 31 

Prei11scrip1:i6: del 15/ 10/1999 al 30/11/1999 

Inici de la docèncit1. 02/01/2000 

fmport de la matríc11lt1· 500.000 PTA (1r any) 
400.000 PTA (2n any) 



Certificat d'aprofitament 

ELABORACIÓ l CONTROL DE QUALITAT EN FORMULACIÓ 
OFICINAL l MAGISTRAL 

• Objectius: 

Responrnb!e: FAULÍ TRILLO, CLAUDIO/OEL POZO CARRASCOSA, 
ALFONS 

Unitat orgànim: DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 

flores: 40 

Adaptar els coneixements generals assolits en les assignatures de 1 ·àrea Farmàcia i 
Tecnologia Farmacèutica de la llicenciatura de Farmàcia, a la correcta elaboració, 
conservació, i dispensació dels medicaments catalogats com a 'magistrals' i 'ofici
nals' per la Llei del medicament de 20 de desembre de 1990 

• Adreçat a: 

Preferentement llicenciats en Farmàcia 

• Informació: 

Adreça: FACULTAT OE FARMÀCIA. AV. JOAN XXlll, S/N 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 45 45 l 93 402 45 43 

Fa.l': 93 403 59 36 

Prei11scri¡xi6: del 01/02/2000 al 31/03/2000 

Inici de la docència: 15/06/2000 
Tmport de la 111atríct1la: 80.000 PTA 
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Màster 

EXPERIMENTAL EN CIÈNCIES FARMACÈUTIQUES 

• Objectius: 

Respo11s11ble· GIRONA BRUMÓS, M VICTORIA 
l '11it11t orgil11ic11 FACULTAT DE FARMÀCIA 

Dumd11 1 (any acadèmic) 
llom· 600 

----

Oferir als llicenciats en Farmàcia i altres ensenyaments afins la possibilitat de desen
volupar un treball oñginal de recerca o desenvolupament integrat en un equip d'alguna 
de les unitats del centre 

• Adreçat a: 

Llicenciats 

• Jnflmnació: 

.1dreç11 AV. JOAN XXlll, S N 
08028 BARCELONA 

Telèfon 93 402 18 80 

Fiu 93 402 18 86 

f'reinscripcirí per determinar 

Inici de la tlocè11ri11 01/03/2000 

lmJ><irl de la 111atricul11. 19.000 PTA 

82 • fn,,.,n1a111ci1l\ d~ l\•~•~u 



certificat d'aprofita111e11t 
- -----

FARMACOINFORMÀTICA ASSISTENCIAL l CLÍNICA 

• Objeclius: 

Responsable MARIÑO HERNANOEZ, EOUAROO LUIS 
l i1itat orgti11ic11 DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACEUTICA 

Durada. 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 

Donar a conèixer als professionals de la salut les actuals i noves eines informàtiques 
per facilitar-los el desenvolupament de l'exercici professional 

• Adreça/ a: 

Professionals de la salut (llicenciats i diplomats) i farmacèutics en particular 

• ll¡formació: 

Adreça: AV. JOAN XXlll, S/N 
08028 BARCELONA 

Adreça electrimic11 marinyo@far.ub.es 

Telef011 93 402 45 44 

fax 93 402 18 86 

Prei11Scripci6. del 15/11/1999 al 20/03/2000 

Inici de la dodmcla: 01/04/2000 

!111por1 de la matrícula. 25 000 PTA 



Certificat tl'aprofitament 

FORMULACIÓ l FABRICACIÓ INDUSTRIAL 
DE MEDICAMENTS 

• Objectius: 

Responsable: SALAZAR MACIAN. RAMON 
l'nitat orgànica: DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 90 

Ampliar i posar al dia els coneixements generals assolits en les assignatures de l'àrea 
de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, en especial aquells dirigits a la fabricació in
dustrial de Medicaments. El curs està orientat a l'estudi aprofundit de la formulació de 
les formes de dosificació, tenint en compte la substància medicamentosa. els exci
pients i la tecnologia per aconseguir medicaments estables i biodispon1bles 
!.'.aplicació a la fabricació industrial de medicaments permetrà aconseguir medica
ments amb millor productivitat i qualitat 

• Adreçat a: 

Preferentment a llicenciats en Farmàcia 

• lnfonnació: 

Adreça: FACULTAT DE FARMÀCIA. AV. JOAN XXlll, S/N 
08028 BARCELONA 

Adf'!'Ça electrònica· salazar@farmacia.far 

Telèfon: 93 402 45 43 / 93 402 45 45 

Fax. 93 403 59 36 

Prei11scripció: del 04/10/1999 al 29/10/1999 

Inici de la docència: 17/01 /2000 

Import de la matrícula: 150.000 PTA 

84 • EnsenramenL~ de Pos1grau 



Afàster 

ÏÑTERUNIVERSITARI EN ATENCIÓ PREHOSPITALÀRIA 
URGENT 

• Objectius: 

Responsable: COLINA TORRALVA, FCO. JAVIER 
c;11itat orgànica: DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL l 

MÈDICO-OUIRÚRGICA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 

/Jures: 320 

Acostar els serveis sanitaris a la població que es troba en situacions que requereixen 
una atenció immediata (accidents de trànsit, urgències domiciliàries, trasllat de pa
cients, rescats de muntanya, plans d'emergència i catàstrofes) 

• Adreçat a: 

Diplomats en Infermeria 

• !11formaci6: 

Adreça: FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS BELLVITGE) 
08907 L:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Telèfun: 93 402 42 31 

Fax: 93 402 42 16 

Prei11scripci6: del 11/01/2000 al 14/01/2000 

Inici de la docència: 01/04/2000 

Import de la 111alríC11/a: gratun (1r any) 
140.000 PTA (2n any) 

Oilisió de Cièncie; de la Salu1 • 85 



Màster 

MEDICINA D'ASSEGURANCES 

• Objectius: 

Res¡xmsable: MARTÍ, G. l CORBELLA, J. l HUGUET, E. 
Unitat orgànica: DEPT. SALUT PÚBLICA 

Durada: 3 (anys acadèmics) 
llores: 520 

Oferir un ensenyament dels diferents àmbits de la medicina d'assegurances 

• Adreçat a: 

Professionals de la medicina que treballen en el camp de les assegurances 

• Informació: 

Adreça: CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 

Adreça electrònica: gmarti@medicina.ub.e 

Telèfon: 93 402 45 65 

Preinscripció: del 01/01/2000 al 15/01/2000 

Inici de In docènàa: 01/03/2000 

Import de l11111atríc11la: 150.000 PTA (1r any) 
260.000 PTA (2n any) 
120.000 PTA (3r any) 

86 • F.no,cnyamcnls de l'os 1~rau 



A[tister 

MEDICINA TROPICAL l SALUT INTERNACIONAL 

Nesp1111sable. MAS CAPÓ, JORGE l CORACHÀN CUYÀS, MANUEL 
l 111itnt orgilnica: DEPT. MEDICINA 

OEPT.MICROB.I PARASIT.SANIT. l DEPT. SALUT PUBLICA 
Durndn: 1 (any acadèmic) 

llores: 450 

• Objectius: 

Preparar l'alumnat en aspectes de parasitologia, medicina i salut pública i en diferents 
aspectes d'especialitats pròpies del tròpic amb l'objectiu de capacitar-los per a la di
recció d'un hospital al Tròpic 

• Adreçat a: 

llicenciats i diplomats en ciències relacionades amb la salut 

• !11/ormació: 

Mreça: ELISA, 14 
08023 BARCELONA 

Mreça electrò11icn: mtropic@medicina.ub 

Telèfon: 93 418 47 62 

Fa:r: 93 418 48 66 

Prei11smpc11j: del 04 10'1999 al 31 12/1999 

/nio de la docència· 31/0112000 

Impur/ de /11111ntríc11ft1 350.000 PTA 



Màster 

PERIODÒNCIA 

• Objectius: 

Responsable: MENOIETA FITER, CARLOS 
U11it111 orgànica.· DEPT. CIÈNCIES MORFOLÓGIQUES l 

OOONTOESTOMATOLOGIA 
Durada: 3 (anys acadèmics) 

flores: 2700 

Formar professionals amb coneixements avançants en periodòncia 

• Adreçat a: 

Llicenciats en Odontologia, metges especialistes en estomatologia 

• !11formadó: 

.1dn'Ça: FACULTAT D'ODONTOLOGIA. FEIXA LLARGA, S/N 
08907 !.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Adreç11 eledrònica: Dep20-l@bell.ub.es 

Tele/011: 93 402 42 69 l 93 402 42 70 

Fax. 93 403 55 58 

Prci11scripdó: del O 1/12/1999 al 20/12/1999 

Inici de /11 tfqcètu:ia: 15102/2000 

Imperi de In ma/neula: 1.250.000 PTA (1r any) 
1.250.000 PTA (2n any) 
1.250.000 PTA (3r any) 



Màster 

PODOLOGIA QUIRÚRGICA 

• Objeclius: 

Responsable· NOVEL MARTI. VIRGINIA 
li1itat orgàmca. DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL l 

MÈDICO-OUIRÚRGICA 
Dumda: 2 (anys acadèmics) 

Hores: 550 

Ampliar i aprofundir els coneixements i les habilitats necessaris per a 1 ·aplicació de la 
cirurgia podològica amb fonamentació biomecànica i tractaments postquirúrgics. 

• Adrc:ç11/ a: 

Diplomats en Podologia 

• '1!for111ació: 

rlrlreçt1· FEIXA LLARGA, S/N. 3a PLANTA. PAVELLÓ GOVERN 
08906 L'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Telèfo11 93 336 26 52 

Ftu 93 263 24 25 

Prei11scripció; del 02/11/1999 al 20/12/1999 

Inici de la docència: 02/03/1999 

Import de la matriwla 355.000 PTA (1r any) 
355.000 PTA (2n any) 



Certifica / d'aprofitament 

PROMOCIÓ DE LA SALUT l EDUCACIÓ SANITÀRIA 

• Objectius: 

Responsable: PRAT ANDRÉS/FUENTES MARGARITA/SALLERAS LLUIS 
Unitat orgànica: DEPT. SALUT PÚBLICA 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 70 

Ajudar els participants a millorar el seu coneixement de la importància de les conduc
tes relacionades amb la salut com a factor determinant dels problemes de salut públi
ca i el paper dels programes d'educació sanitària 

• Adreçat a: 

llicenciats i diplomats en ciències de la salut (Farmàcia, Medicina, Odontologia, Psi
cologia, CTA, Infermeria i Podologia) 

• Informació: 

Adreça. FACULTAT FARMÀCIA. AV. DIAGONAL, 643, 2a PLANTA 
08028 BARCELONA 

Adreça electrònica: fuentes@medicina.ub. 

Tellfon: 93 402 45 29 

Fax 93 403 57 57 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 20i 03/2000 

Import de la 111t1/ncula: 40.000 PTA 

90 • tnsenyamems de Po>tgrau 



oiptoma de postgrau 

REHABILITACIÓ l PRÒTESI MAXIL·LOFACIAL 

• Objectius. 

Respon"1hle ESCUIN HENAR. TOMAS JOSÉ 
e 11ita1 or¡;.1111t 1 DEPT ClENCIES MORFOLOGIQUES l 

ODONTOESTOMATOLOGIA 
º"'""" 1 (any acadèmic) 

"""'' 350 

Formar els alumnes odontòlegs o estomatòlegs en la reahtzac10, el diagnòstic 1 el trac
tament de la rehabilitació bucal i facial en pacients afectats de perdues de substancia 
del massis craniofac1a1 

• • lilreçal li 

Llicenciats en Odontologia i llicenciats en Medicina i Cirurgia especialitzats en Esto
matologia 

• lnji>mwcltí: 

Mrc¡,1 FEIXA LLARGA. S/N PAVELLO DE GOVERN (BELLVITGE) 
08907 lhOSP TALET DE LLOBREGAT 

·"'ll'fª elellro111"1 tescum@bell.ub es 
Td1jilll 93 402 42 70 

far 93 403 55 58 

Premsmpci... de 011Z1999al15.01'2000 

lmd de la dom1c111 01/02/2000 
l111p11rt de Ja nwlrirn/11 250.000 PTA 



Mas ter 

TRAUMATOLOGIA DE L'ESPORT 

• Objectius: 

Responsable· RUANO Gil, DOMINGO 
Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l 

ODONTOESTOMATOLOGIA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 

llores: 300 

Impartir els coneixements necessaris per al diagnòstic, la prevenció i el tractament de 
les lesions traumàtiques que puguin ocórrer en la pràctica de l'esport 

• Adreçat a: 

llicenciats en Medicina i Cirurgia, especialistes en Medicina de l'Educacio Física i 
l'Esport, especialistes en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 

• Informació: 

Adrcçt1: CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 

Adreça elec1rò11ica: dep01·1@med.ub.es 

Telèfo11: 93 402 19 00 

Fax: 93 403 52 60 

Prei11scripd6: del 01/01/2000 al 30/01/2000 

!11id de la docència: 01/02/2000 

Import de la matrícula: 300.000 PTA (1r any) 
300.000 PTA (2n any) 

92 • Enscny:uncms de Po>tgrau 



Màster 

VALORACIÓ DEL DANY CORPORAL 

• Objectius: 

Res¡xmsable· MARTI. GABRIEL CORBELLA, JACINTO 
Cuitat orgtini(ll DEPT. SALUT PÚBLICA 

D11mt111 3 (anys acadèmics) 
Horí'S 580 

Oferir una actualització dels coneixements de les sequeles de les lesions i incapaci
tats laborals. Proporcionar els coneixements necessaris per poder fer informes medi
colegals dintre de l'àmbit penal, civil i laboral 

• Adreçat a: 

Metges 

• l!¡formació: 

Adrtça· CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 

Telifun 93 402 45 65 

Prei11scrif)(16 del 01102/2000 al 20/02/2000 

Inici de la docèi1r111 01/03/2000 

Import de la matrí,11/1r 120.000 PTA (1r any) 
260.000 PTA (2n any) 
210.000 PTA (3r any) 



Divisió de Ciències 

de l'Educació 



1Jfaster ....------ -;-- , - --
DIRECCIO l GESTIO DE CENTRES EDUCATIUS 

• Obj('C/i11.1 

Ro/J()nsable: ANTUNEZ MARCOS, SERAFIN 
r 111tt1t org,i111ca DEPT DIDACTICA l ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 

D1mul11: 2 (anys acadèmics) 
llores 330 

Anali tzar els components bàsics 1 les àrees d'activitat més comunes dels centres edu
cattus a f1 de construir-ne i avaluar-ne les directrius institucionals. Avaluar 
l'organització i el funcionament institucional respecte a la qualitat educativa. Analitzar 
les conseqüències de la naturalesa del treball directiu i utilitzar eficaçment els proce
diments i les eines pròpies de la funció directiva en les institucions educatives 

• ~drcçt1t fi: 

Professionals de l'educacio en actiu. especialment els qui desenvolupen tasques di
rectives 

• lnjórmaci6: 

Mreça · PG. VALL D'HEBRON 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 

Mrrra el«tròmca· ajulia@fbgub.es 

Tt!kfutL' 93 428 45 85 / 93 428 37 10 

/'.J.r. 93 428 63 70 

f>mmmpnó: del 01/12/1999 al 30/01/1999 

/nin 1/11 fa Jocè11crn O 1 02/2000 

lm/JOrt J" 111 matricu/11 170.000 PTA (1r any) 
170.000 PTA (2n any) 



Màster 

EDUCACIÓ l DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT 

• Oh¡cclius: 

Rc1J>011.lflble· RIPOLLÈS BOSCH, ENRIOUE 
l 11it111 or¡:1i11ica · FACULTAT DE PEDAGOGIA 

D11rat111· 3 (anys academ1cs) 
llores: 430 

Contribuir, per mitjà del procés de formació i d'investigació. a l'analisi i a la resolució 
dels problemes que genera la situació social i educativa a El Salvador. Fomentar 
l adquisició de coneixements que permetin la rellexio s1stemalica sobre la practica 
les poss1b1litats de renovacio 1 transformacio social 

• Atlrcçnl t1. 

Professorat de les universitats de El Salvador i responsables de processos de forma
ció i capacitació d'educadors 1 educadores de centres educatius 1 comunitats popu
lars 

• Informació: 

·"'ll.'fª PG VALL O'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL O'HEBRON) 
08035 BARCELONA 

Atlrcça tlectró11ic11 therb10d@d5.ub es 

Tt•lèfon · 93 403 51 99 

fa:r 93 403 52 01 

Prrm.scripció· del 15/11/1999 al 19/11/1999 

/nu:1 de/,¡ docènna· 01 0212000 

Import óe l.J 1mJ/rioJ11 · gratu1t 

------~ 



o1p/0111n de postgrau 

EL COS EN EL LlENGUATGE. LA CLÍNICA PSICOMOTRIU 
D'ESTEBAN LEVÍN 

• Ohjectius. 

Rnpo1w1blt" COSTA CANALS. MONTSERRAT 
l 111t11t orgà11icw FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 

1J11•,1d,1 1 (any acadêmic) 
llore.< 150 

Dotar els professionals que ja tenen amb una formació bàsica en psicomotricitat. 
d'una serie d'instruments 1 recursos que els permetin especialitzar-se específicament 
en la hma metodológ1ca d'Esteban Levm. Donar a conèixer els diferents procediments 
utilitzats en el camp clínic terapèutic amb mediacio corporal. Possibilitar que siguin 
capaços d'elaborar tot el procés terapêullcopsicomotríu, des del començament fins 
al final. tot abastant-ne els elements bàsics. La direcció de la cura l'. estructura del 
s1mptoma psicomotor la transferència en la chmca psicomotriu com un eix. la posi
c10 del cos del nen i la posició del cos del terapeuta. 

• ,!dreçat t1· 

Diplomats i llicenciats universitaris que tenen una formacio de base en psicomotricitat. 

• 1tiformaci6. 

Adreç//" PG VALL O'HEBRON 171 (CAMPUS VALL O"HEBRON) 
08035 BARCELONA 

.~'''<'f" eh'Ctn111ic11. mcosta@d5.ub.es 

Ti:lijim 93 403 50 19 

fil\ 93 403 50 11 

Pr,·11um¡xi4 del 01 12i 1999 al 30 01 /2000 

'""'de'" llo..-iwc111 01/0212000 
hll/><1rt 1/e /<1111<11ricu/<1 200.000 PTA 



Diploma de postgrau 

ESPECIALIUACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA 

• Objectius: 

Responsable: TORRALBA JORDAN, MIGUEL ÀNGEL 
1111itat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 

oumda. 1 (any acadèmic) 
Hores: 500 

----

Formar els mestres en l'àrea d Educació Física, ampliant els seus coneixements a ni
vell de continguts i posant-los al dia en les metodologies actuals. 

• Adreçat a: 

Mestres en exercici afectats per l'aplicació de la nova ordenació de l'SE (Ordre minis
terial d'11 de gener de 1996, BOE de 23 de gener de 1996, Decret 67 /96, de 20 de fe
brer de 1996, i resolució de 9 de juliol de 1997, DOGC de 30 de juliol de 1997) 

• In.formació: 

Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 EOIF. MIGDIA 3a PLANTA 
08035 BARCELONA 

Adreça electrimica AsensiO@d5.ub.es 

Telefon 93 403 51 22 

Fax. 93 403 57 48 

Preí11scripci6: per determinar 

/11icí de la docència: 02/01/2000 
Import de la matric11Ja gratu1t 

l 00 • En>en)';IJ11Cfll> de !mlQ'llU 



otploma de postgrau 

ESPECIALITZACIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL 

• Objectius: 

Responsable: DEFIS PEIX, OTILIA 
Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 500 

Dotar el professorat dels continguts teoricopràctics específics de l'etapa d'educació 
infantil. Aportar estratègies d'intervenció didàctica i recursos adients a les peculiari
tats pròpies de les primeres edats. Acomodar i/o reelaborar propostes i plantejaments 
del propi bagatge professional dels alumnes 

• Adreçat a: 

Mestres en exercici afectats per l'aplicació de la nova ordenació de l'SE(Ordre minis
terial d'11 de gener de 1996, VOE de 23 de gener de 1996, Decret 67 /96, de 20 de fe
brer de 1996, i resolució de 9 de juliol de 1997, DOGC de 30 de juliol de 1997) 

• Informació: 

Adreça: PG. VALL O'HEBRON, 171 EDIF. MIGDIA 3a PLANTA 
08035 BARCELONA 

Adreça elec1rò11iu1: Asensio@d5.ub.es 

Telèfo11: 93 403 51 22 

far.· 93 403 57 48 

Prei11scripci6: per determinar 

Inici de la docència: 02/01/2000 

Import de la malrícula: gratu1l 

l)j,ísk\ de Ciènci~ de l'E<lucadó • l O l 



Diploma 1/e p ostgrau 

ESPECIALIUACIÓ EN EDUCACIÓ MUSICAL 

• Objectius: 

Responsable FERNÀNDEZ BIEL, MARÍA JOSÉ 
Cnitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 

Durada 1 (any acadèmic) 
Hort'~. 540 

Facilitar l'adquisició de l'especiahtzacio en educació musical al professorat de la Ge
neralitat adscrit a llocs de treball sense tenir l'especialització 

• Adreçat (l: 

Mestres funcionaris de primària 

• /11.farmació: 

Adreça PG. VALL D'HEBRON, 171 EDIF. MIGDIA 3a PLANTA 
08035 BARCELONA 

1\dreçt1 electròniet1. Asensio@d5.ub.es 

Telèfo11 93 4 03 51 22 

Ptir: 93 403 57 48 

l'rt'i11scripd6 per determinar 

Inici de lo docència. 02/01/2000 

/mfJOrl de la matricula· gratuït 



Diploma t/e postgrau 
--- -----

ESPECIALITZACIÓ EN MESTRE 
DE LLENGUA ESTRANGERA-ANGLÈS 

Rt'spo1Mhlt· FONT ADROVER. JÚLIA 
t '11itntorg11111c11 FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 

D11md11 1 (any academ1c) 
l/ore~ 500 

• Objectius.· 

Oferir als mestres de primària l'especialització en llengua estrangera. d'acord amb 
alloque preveu la LOGSE 

• Adreçat n: 

Mestres en exercici afectats per l aplicació de la nova ordenació de l'SE (Ordre m1nis
!enal d' 11 de gener de 1996 BOE de 23 de gener de 1996 Decret 67 /96, de 20 de fe
brer de 1996, i resolució de 9 de JUiioi de 1997, DOGC de 30 de juliol de 1997) 

• ltiformnci6 · 

tldr1tw PG. VALL O'HEBRON, 171 EOIF MIGDIA 3a PLANTA 
08035 BARCELONA 

.ldft'(a e/er:tròmc" Asens1o@dS.ub.es 
Telife11. 93 403 51 22 

fa.y 93 403 57 48 

f'l?insmpc1. per deterrr 11ar 
111/0 de la dot:t>llCIO 02/01/2000 

lmp"'' de la matrímfa. gratul! 

onisió .i.. Címoo dd EclUCJ<i6 - l 03 



Màster 

FORMACIÓ DE PROFESSORS D'ESPANYOL 
COM A LLENGUA ESTRANGERA 

Responsable: LLOBERA CANAVES, MIQUEL 

-

Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA DE LA LLENGUA l LA LITERATURA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 

Hores: 500 

• Objectius: 
Millorar la formació de llicenciats i diplomats com a professors, pertal que puguin ac
tivar la renovació didàctica i actuar com a formadors de professors de espanyol com a 
llengua estrangera 

• Adreçat a: 

Llicenciats, Licence BA 

• Informació: 

Adreça: PG. VALL D'HEBRDN, 171 EDIF. LLEVANT. DESP. 133 
08035 BARCELONA 

Adreça ele<:trònic11: dladm02p@d5.ub.es 

Telèfon: 93 403 51 69 

Fax: 93 403 53 12 

Preínscrípcíó: del 15/01/2000 al 30/05/2000 

Inici de fa docència: 05/07 /2000 

Import de la matrícula: 600.000 PTA 

J 04 • Ensen)'llllltnis de ~tgrau 



Afàster 

GESTIÓ l ORGANIUACIÓ DE BIBLIOTEQUES 
UNIVERSITÀRIES 

• Objectius: 

Re.1po11sable: ESTIVILL RIUS, ASSUMPCIÓ l SEGUÍ PALOU, ROSA 
1111i1a1 orgànica: FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA l DOCUMENTACIÓ 

Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 300 

Facilitar a l'alumnat el coneixement dels recursos i les tècniQues necessaris per a la 
construcció d'un sistema bibliotecari al servei de la docència i la recerca. Aportar for
mació tècnica al personal bibliotecari per tal d'optimitzar els recursos humans i mate
rials 

• Adreçat t1: 

Personal tècnic de les biblioteques de El Sa vador i Nicaragua 

• !11far111aci6: 

Adreça: MELCIOR DE PALAU. 140 
08014 BARCELONA 

Adreça eleclrrmica: segui@eubd.ub.es 

Telèfon: 93 403 57 85 / 93 403 57 73 

Fax: 93 403 57 72 

Preiitscripció: del 01 '02/2000 al 21 02/2000 

!11ie1 de ta d1JCèt1cia: 01/07/2000 

lmf>Orl de fa matrícula: gratuil 



Certificat d'aprofitament 

METODOLOGIA DE L'ESPANYOL 
COM A LLENGUA ESTRANGERA 

• Objectius: 

Responsllble: LLOBERA CANAVES, MIQUEL 
Unitat orgànica: DEPl DIDÀCTICA DE LA LLENGUA l LA LITERATURA 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 90 

Millorar la formació de llicenciats i diplomats, com a professors, per tal que puguin 
activar la renovació didàctica i actuar com a formadors de professors en el camp de 
l'espanyol com a llengua estrangera 

• Adreçat a: 

Diplomats, llicenciats, Licence BA 

• Informació: 

Adreça: PG. VALL O'HEBRON, 171 EOIF. LLEVANT. OESP. 133 
08035 BARCELONA 

Adreça electrònica- dladm02p@d5.ub.es 

Telèfon. 93 403 51 69 

Fax: 93 403 53 12 

Preinscripçi6: per determinar 

Inici de la docència. 04/07 /2000 

Import de la matricula 160.000 PTA 

l 06 • Enscnramtnl> de Pos1gn¡u 



Jfàster - -----
MULTIMÈDIA EDUCATIU 

• Objectius: 

Responsable RODRÍGUEZ !LLERA. JOSÉ LUIS 
C11itatorgà11icw INSTITUT DE CIENCIES DE L:EOUCACIÓ 

Dumtla 2 (anys acadèmics) 
Hores· 600 

Conèixer les fonamentacions pedagògiques dels recursos multimèdia. Dominar els 
elements conceptuals i les eines tècniques per dissenyar aplicacions multimèdia des 
de la perspectiva pedagògica. Conèixer les possibilitats, els usos i les aplicacions 
dels recursos multimèdia en qualsevol sector educatiu i formatiu 

• Adreçat a: 

Professionals del món educatiu i formatiu 

• Informació: 

Adreça PG. VALL D'HEBRON. 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 

Adreça etectro11icn· jlrodrig@ariadna.dS.ub es 

Telèfon: 93 403 51 85 

far. 93 402 10 16 

Prei11scripció del 17/01/2000 al 28/01/2000 

l11id de In 1/oci!11cia 01/04/2000 

Import de la miltrimln 310.000 PTA (1r any) 
195.000 PTA (2n any) 



Màster 

PERSPECTIVES DE GÈNERE l DESENVOLUPAMENT 

• Objectius: 

Responsable: HERAS TRIAS, PILAR 
Unilat orgànica: FACULTAT DE PEDAGOGIA 

Durada.· 2 (anys acadèmics) 
Hores: 510 

Contribuir, mitjançant processos de formació, a transformar les relacions de gènere 
en els processos de desenvolupament de la societat nicaragüenca des d'una postura 
crítica, responsable i negociadora. Oferir un marc teoricoconceptual de caràcter in
terdisciplinari per a l'anàlisi, la comprensió i la reflexió sobre les relacions de gènere. 
Atendre les diferents i específiques temàtiques i problemàtiques de discriminació per 
raó de gènere en el context actual nicaragüenc, en relació d'altres problemàtiques de 
desigualtat social i en diferents àmbits de la vida social. 

• Adreçat a: 

Persones que treballen en la docència universitària. Personal docent de secundària i 
primària. Educadores i educadors, així com d'altres professionals que participen en la 
dinamització comunitària i en projectes de desenvolupament humà, totes amb el de
nominador comú de voler realitzar el seu treball professional atenent les desigualtats 
sexogenèriques 

• Irifònnació: 

Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 

Adreça electrònica: thpht45d@d5.ub.es 

Telèfon. 93 403 51 99 

Fa.v: 93 403 52 01 

Preinscripció. del 01/06/1999 al 15/06/1999 

Inici de la docència: 01 /02/2000 

Import de la matrícula: gratuït 

l 08 • Ensenyaments de Posrgrau 



/ 

CURSOS D'EXTENSIO 
' UNIVERS IT ARIA 



Divisió de Ciències 

Humanes i Socials 



Diploma d'extensió 
----

APLICACIONS DELS PLÀSTICS A L'ESCULTURA 

• Objectius: 

Responsable: VALLE MARTI, JOAN A 
Unitat orgànica: DEPT. ESCULTURA 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 50 

Informar l'alumnat sobre les tècniques emprades en l'elaboració d'escultures amb 
materials plàstics des d'un punt de vista professional. Dotar l'alumne dels coneixe
ments necessaris per realitzar escultures amb aquests materials. Es tindran en consi
deració els materials combustibles o no aplicables en altres tècniques, com la foneria 

• Adreçat a: 

Alumnes de Belles Arts. alumnes d'escoles d'Arts i Oficis, i qualsevol persona inte
ressada en els materials plàstics aplicats a l'escultura o especialitats afins 

• Informació: 

Mreça: PAU GARGALLO. 4, 2a PLANTA 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 333 34 66 (ext. 3716) 

fai:.· 93 334 5112 

Prei11scnp00: del 01, 11 1999 al 17/12/1999 

111 ici de 111 tl1X'è11da 19/06/2000 

fmj)orl de In 111nlrícula: 30.000 PTA 



DijJ/oma d 'exl eJLsió 

ART, CULTURA l SÍMBOL. LECTURES l RECORREGUTS 
TRANSCULTURALS 

• Objectius: 

Respo11s11ble: CERDA FERRÉ, JOSÉ M 
Unitat orgànica· DEPT. ESCULTURA 

D11md11: 1 (any acadèmic) 
llores· 50 

Presentar una introducció dels arquetipus bàsics de les cuttures tradicionals: l'Índia 
l'Islam l'Amèrica Llatina, l'Àfrica. l'Extrem Orient, la Xina i el Japó. l.'.intercanvi simb: 
òlic en l'art i la literatura contemporània com a expressió mestissa. Sensibilitzar vers 
els valors de les manifestacions artístiques com a mitjà d'enriquiment i coneixement 
de la cultura universal Donar les pautes de lectura per a la comprensió d'uns referents 
artístics diferents de la nostra cultura 

• Adreçat a: 

Alumnes universitaris i persones externes a la Universitat interessades en el multicul· 
turalisme i el mestissatge en l'àmbit artístic 

• lnformació: 

Adreça: PAU GARGALLO, 4, 2a PLANTA 
08028 BARCELONA 

Adreça eleclrimica BBA-ESCUL@01.UB.ES 

Tclèjo11 93 333 34 66 (ext. 3716) 

ÑLT 93 334 5112 

Prei11scnpci6. del 17/01/2000 al 29/0212000 

Inici de la doci!11cia. 27 /03/2000 

Import de ta mnln'cula: 22.000 PTA 



certificat d'extensíó 

Dois MUSULMANES: EL MÓN ACTUAL DE L'IRAN 
l EL PAKISTAN 

• Objectius: 

Re.1p<msable: VILADRICH GRAU, MARIA MERCÈ 
U11i1a1 orgànica: INSTITUT UNIVERSITARI DEL PRÒXIM ORIENT ANTIC 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 10 

Estudiar la complexitat de les conductes socials en les quals participen activament 
les dones en dos països que, pel fet de pertànyer al món islàmic, comparteixen una 
herència cultural comuna, però que al mateix temps compten amb una riquesa so
ciològica molt àmplia que dóna lloc a concrecions culturals distintes. Estudiarem les 
dues concepcions distintes d'un mateix fet religiós: el sunnisme, majori tari al Pakis
tan i el xiisme, dominant a l'Iran, i els seus efectes sobre la vida de les dones, la situa
ció social d'aquestes en tots els aspectes i com aquesta es reflecteix en la creació li
terària 

• Adreçat a: 

Públic general 

• Informació: 

Adreça: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 

Adreça electrimiet1: ipoa@lingua.fi1.ub.e 

Tel~(on: 93 403 56 9 7 

Preinscri/Jció: del 31/01/2000 al 14/0212000 

Inici de la dQCència: 21/02/2000 

Import de la JJU1/ríc11/a: 10.000 PTA 

Oilisoó de Cil:ncit:s H111nanes i Socials • l 15 



Certificat d'e:>:tensió 

EL PENSAMENT XIÏTA: DES DE L'ÈPOCA MEDIEVAL 
AL MÓN CONTEMPORANI 

Respo1is11ble: VILADRICH GRAU, MARIA MERCÈ 
Unitat orgànica: INSTITUT UNIVERSITARI DEL PRÒXIM ORIENT ANTIC 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 1 O 

• Objectius: 

Donar a conèixer a les persones interessades en la història i la cultura del Pròxim 
Orient antic i contemporani els fonaments culturals decisius en la formació de la 
consciència religiosa i especulativa xïita. El curs s'articularà en dues vessants: 
l'estudi de la influència de la gnosi antiga en les formulacions del pensament islàmic 
xïita i el paper del xiisme en el creixement filosòfic de l'Islam 

• Adreçat a: 

Públic general 

• Informació: 

Adreça: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 

Adreça electrònica: ipoa@lingua.fi1.ub.e 
Telifon. 93 403 56 97 

Preinscripçió: per determinar 
Inici de la docència: 29/03/2000 

Import de In matrícula: 10.000 PTA 

116 • Cursos d'F.x1ensió Unl•ersi1àri~ 



Diploma d'extensió 

ESCULTURA EN VIDRE. MATERIALS, TÈCNIQUES 
l PROCESSOS DE MOTLLES l FUSIÓ 

• Objectius: 

Responsable: VALLE MARTÍ, JOAN A. 
Unitat orgànica: DEPT. ESCULTURA 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 40 

Informar profundament l'alumne sobre les tècniques emprades en l'elaboració de 
motlles de guix per a la fusió del vidre i sobre el procés de fusió i conformació del vidre 
des d'un punt de vista escultòric. Així mateix dotar l'alumnat dels coneixements ne
cessaris per realitzar escultures de vidre de petit format 

• Adreçat a: 

Alumnes de Belles Arts, alumnes d'Arts i Oficis i qualsevol persona interessada en te
mes de motlles i conformació escultòrica del vidre 

• Informació: 

Mreça.· PAU GARGALLO, 4, 2a PLANTA 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 333 34 66 

Fax: 93 334 5112 

Preinscrípció: del 01/11/1999al17/12/1999 

l11ici de la docència: 28/03/2000 

lmporl de la 11u1lrú.11Ja: 36.000 PTA 

OMsió de Ciències llumanes i Socials • l 17 



Diploma d'extensió 

FUNCIONS DEL DIBUIX EN ELS PROCESSOS DE LA MODA 

• Objectius: 

Responsable: RUIZ ORTEGA, MANUEL JOSÉ 
Unita1 orgànica: DEPT. DIBUIX 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 150 

Analitzar i comprendre l'estructura humana per a la seva aplicació en el camp de la 
moda. Adequar els elements naturals al món de la moda. Forma, textura i colors. Enri
quiment creatiu a través de la comprensió del dibuix, els resultats del qual s'aplicaran 
al plantejament d'una col.lecció de moda i a la representació gràfica de la figura i del 
teixit aplicats a la moda amb utilització de les noves tecnologies 

• Adreçat a: 

Estudiants de Belles Arts i professionals de la moda que utilitzen el dibuix com a forma 
de coneixement i instrument de treball 

• Jnfonnació: 

Adreça: GUILLEM TELL, 47 
08006 BARCELONA 

Adreça electrònica: institutofeli@instit 

Telèfon.· 93 237 27 40 

Fax: 93 237 27 89 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 01/02/2000 

Import de la mt,lricula: 95.000 PTA 

118 • Cur.>os d'fa1ensió líniver.;i1ària 



p1ptoma d'extensió 

iÑÍftODUCCIÓ A L'ANTROPOLOGIA SOCIAL 

• Objectius: 

Res¡x.111.mb!e: BESTARD CAMPS, JUAN LUIS 
Unitat orgànica.· DEPT. ANTROPOLOGIA CULTURAL l HISTÒRIA 

D'AMÈRICA l D'ÀFRICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 

llores: 180 

Oferir una visió general de l'antropologia social i cultural. Es pretén que els estudiants 
es familiaritzin amb els seus conceptes, els seus mètodes, les seves teories més im
portants, així com els seus principals camps d'estudi. Es tracta d'oferir les eines teò
riques i metodològiques que els capacitin per abordar amb més profunditat àmbits 
més específics de l'antropologia 

• Adreçat a: 

Estudiants, diplomats i llicenciats que vulguin apropar-se al camp de l'antropologia, 
especialment aquelles persones que tinguin interès a iniciar la llicenciatura 
d'antropologia posteriorment 

• Informació: 

Mreça: BALDIRI l REIXAC, S/N 
08028 BARCELONA 

Telèfon. 93 333 34 66 

Fa.r: 93 449 85 10 

Preinscripció: del 02/11 /1999 al 19/11/1999 

/11ici de la docència: 14/02/2000 

Import de In mntriculn: 78.500 PTA 

Dl\ISIÓ de C1ènc~ Ht11n2nes í Socíals • l 19 



Cet'tificat d'e."Ctensió 

INTRODUCCIÓ A LA TÈCNICA DEL VITRALL 
l A LA SEVA CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ 

• Objectius: 

Responsable: FLOS TRAVIESO, NÚRIA 
Unitat orgànica.· DEPT. PINTURA 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 40 

Introduir els alumnes en les tècniques formatives i decoratives del vitrall i, alhora, en 
els criteris d'intervenció en la conservació i la restauració del vitrall 

• Adreçat a: 

Alumnes de Belles Arts i de les escoles d'Arts i Oficis (especialitat conserva
ció-restauració) 

• Informació: 

Adreço: PAU GARGALLO, 4 
08028 BARCELONA 

Adreça e/ectrò11lca: bba-pinti@d1 .ub.es 

Telèfon: 93 333 34 66 

Fa.r: 93 334 5112 

Preinscripci6: per determinar 

lniti de la docència: OZ/05/2000 

fmporl de In matrícula: 40.000 PTA 

120 • Cursos d'E.x1ensió t;ni,-ersitària 



Certificat d 'e.Ylensió 

INTRODUCCIO A LA TÈCNICA DEL VITRALL 
l A LA SEVA CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ 

1?t 1pmwb!e FLOS TRAVIESO. NÚRIA 
l mt111 orgtinim DEPT PINTURA 

Dur1uln: 1 (any acadèmic) 
Hom 40 

• Objectius: 

Introduir els alumnes en les tècniques formatives i decoratives del vitrall i. alhora. en 
els cnteris d intervenc10 en la conservació 1 la restaurac10 del vitrall 

• Adreçat a: 

Alumnes de Belles Arts i de les escoles d'Arts i Oficis (especialitat conserva
ció-restauració) 

• 111/ormació. 

Adreça· PAU GARGALLO, 4 
08028 BARCELONA 

.tdrt'fa rl«tròn1<t1 bba-plllti@dl .Ub.es 

Telèjot1 93 333 34 66 

hl\ 93 334 5112 

fumscnpoo per d;;teílTllllar 

ínia dt la docèt1cra 02/05/2000 

Import d~ /,1 matria1/a 40.000 PTA 

120 • eu~" d l:.\lcll>ÍÓ l nntrsiútu 



Diploma d'extensió 
- ---

IMJNDACIONS. ART, GLOBALITZACIÓ l NOVES FRONTERES: 
INTERACCIONS ARTÍSTIQUES A L'ART DELS 90 

• Objectius: 

Nesponsable: CERDÀ FERRE. JOSÉ M 
l í1itat orgànica: DEPT. ESCULTURA 

Durada· 1 (any acadèmic) 
llores: 40 

Inundacions' és, a la vegada, un curs i un projecte d'intervencions en el Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona, de manera que el curs barrejarà els seus contin
guts amb presentacions d'artistes que participen en el projecte. La línia que seguirà 
'Inundacions' és la d'una navegació per la xarxa. No es parteix d'un itinerari cronolò
gic de l'art recent. sinó que es visiten i s'entrecreuen els temes i les polèmiques estèti
ques que han governat la darrera dècada, des d'una perspectiva cosmopolita i trans
cultural, per la qual cosa es recorrerà des de l'Unió Soviètica fins a Manhattan, des del 
Carib fins a les Illes Balears. des dels tòpics de la cultura oficial fins a les formes alter
natives que la dinamiten 

• Adreçat a: 

Alumnes universitaris i persones externes a la Universitat interessades en l'art con
temporani, la transculturalítat i les noves fronteres artístiques en la darrera dècada 

• 111.formació: 

Adreço PAU GARGALLO, 4 
08028 BARCELONA 

Adreça elcctrò11ica: BBA-ESCUL@D1 .US.ES 

Telèfon 93 333 34 66 

Fa.r. 93334 5112 

Preí11.scripci6. del 15/01/2000 al 28/01/2000 
Inici do ltt docència: 02102/2000 

lmf>òrl de lt1 111t1trfc11la · 20 000 PTA 

Ot•l>IÓ cit CitlK'it> Hum:uin l SOCI.lli - 121 



Certificat tl'e.vtensió 

LA BIOGRAFIA A LA CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT -
DEL DOCENT 

• Objectius: 

Responsable HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ, FERNANDO 
l '11ita1 orgñ11ica DEPT. DIBUIX 

Ourtulfl' 1 (any acadèmic) 
llores: 20 

Introduir els participants en l'àmbit de la recerca a partir de biografies professionals. 
Analitzar el potencial formador de les biografies en diferents àmbits de l'activitat do
cent 

• Adreçat a: 

Professorat i assessors de tots els nivells del sistema educatiu. Investigadors en 
qüestions vinculades a la formació docent. Assessors educatius i Psicopedagogs. 

• Informació: 

.ldreça PAU GARGALLO, 4 
08028 BARCELONA 

Mreçn electròmrn· ricart@triv1um.gh.ub 

Telèfon. 93 333 34 66 

far 93 334 5112 
Preinçcripci6. per determinar 

Inici de la tlod'llcfa. 24/01/2000 
Import de la malriC'llln: 16 000 PTA 



certificat d'extensió 

íAciiNSTRUCCIÓ IDENTITÀRIA DELS ADOLESCENTS EN 
UN CONTEXT POSTMODERN 

Responsable: HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ, FERNANDO 
Unítat orgànica: DEPT. DIBUIX 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 

• Objectius: 
Explorar els canvis en la societat postmoolerna i els efectes d'aquests canvis en la 
construcció de la identitat dels adolescentes. Reflexionar en torn de les propostes 
dels estudis culturals sobre la construcció de la identitat dels adolescents. Analitzar el 
paper dels mitjans de comunicació en la construcció de la identitat dels adolescents. 
Fer propostes d'actuació en diferents contextos institucionals per treballar amb ado
lescents 

• Adreçat a: 

Professors/ores i persones que tinguin tracte amb adolescents 

• Informació: 

Adreça: PAU GARGALLO, 4 
08028 BARCELONA 

Adreça electrò11ica: ricart@tivium.gh.ub 
Telèfon.· 93 333 34 66 

Fax 93 334 5112 

Prei11scripció: per determinar 

/11ici de la docència: 31/01/2000 

Import de la matrícula: 17.000 PTA 

Oivbió dt C1~nci'"' lh1111a11e-< i Soci ah • 12 3 



Diploma d'extensió 

LA NARRATIVA LITERÀRIA l LA NARRATIVA 
CINEMATOGRÀHCA: B.EMENTS aJNSlTIUTIUS l ESTRATÈGIES 

• Objectiu.s: 

Respo11sable: CASAS NADAL, MONTSERRAT 
lí1i1a1 orgànica: DEPT. FILOLOGIA ROMÀNICA 

D11rada 1 (any acadèmic) 
llores: 30 

Apropar l'estudiant de Filologia (i, en general, d'humanitats) a determinats aspectes 
fonamentals de l'obra cinematogràfica com a relat, bé en relació amb la constitució 
d'un relat cinematogràfic pròpiament dit, bé quant a les seves afinitats i divergències 
en front d'allò específic del relat literari. Analitzar qüestions específiques de la relació 
entre cinema i literatura. sigui des de la perspectiva general de les adaptacions cine
matogràfiques, sigui des de la perspectiva de la fundació d'un relat fílmic 'classic ·ins
pirat en la novel.la realista 

• Adreçat a: 

Preferentment, estudiants de les quatre facultats de la Divisió de Ciències Humanes i 
Socials 

• !11fon11ació: 

Adreça. GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 

Adreça ekctrònica casas@lingua.111.ub. 
Telèfon: 93 403 56 52 

Fa.~: 93 318 81 63 

Prei11scripcíó: per determinar 

Inici de la docència: 18/02/2000 

Import de la 111alrícul11 16.000 PTA 

124 • eu~ d t.\lensió rnr.er..11;.,;2 



certificat d'extensió 

LITERATURA l CINEMA: L'ADAPTACIÓ 
CINEMATOGRÀFICA COM A INTERPRETACIÓ DEL TEXT 

• Objectius: 

Responsable ARAGAY SASTRE, MIREIA 
l'11ita1 orgtinica: DEPT. FILOLOGIA ANGLESA l ALEMANYA 

/Jurada· 1 (any acadèmic) 
Hores 40 

Aprofundir en la relació entre literatura i cinema, tot anali tzant una sèrie de textos cine
metogràfics que adapten i interpreten textos literaris pertanyents a diferents tradi
cions culturals. 

• Adreçat a: 

Estudiants, llicenciats o diplomats universitaris 

• Informació: 

,\dreça GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELOlllA 

Adreçt1 electrimica. fil-anglal@dl.ub.es 

Tclèfo11: 93 403 56 86 

Fax: 933171249 

Premscri/JO{J: del 11/01. 2000 al 08 102/2000 

Inici de la docència: 11 /02/2000 

Import de la matricula 8.000 PTA 

°'"'IÓ cit Ck-n<1n llum•nn 1 Soc1.'1, • 125 



Diploma d'exte11sió 

LA NARRATIVA LITERÀRIA l LA NARRATIVA 
IRMATOGRÀRCA: D.EMENTS aJNS1111111US l ESlBAltGIES 

• Objectius: 

Respo1is<1bte: CASAS NADAL, MONTSERRAT 
l 'nitat orgànica: DEPT. FILOLOGIA ROMÀNICA 

Dur(lda: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 

Apropar l'estudiant de Filologia (i, en general, d'humanitats) a determinats aspectes 
fonamentals de l'obra cinematogràfica com a relat, bé en relació amb la constitució 
d'un relat cinematogràfic pròpiament dit, bé quant a les seves afinitats i divergències 
en front d'allò específic del relat literari. Analitzar qüestions especifiques de la relació 
entre cinema i literatura, sigui des de la perspectiva general de les adaptacions cine
matogràfiques. sigui des de la perspectiva de la fundació d'un relat fílmic 'clàssic' ins
pirat en la novel.la realista 

• Adreçat a: 

Preferentment, estudiants de les quatre facultats de la Divisió de Ciències Humanes i 
Socials 

• lnfonnació: 

Adreça: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 

Adreça electrònica: casas@lingua.lil.ub. 

Telèfon: 93 403 56 52 

Fax: 93 318 81 63 

Preil1scripci6: per determinar 

Inici de la docència: 18/02/2000 

Imperi de la matrícula: 16.000 PTA 

124 • Cursos d'E.\ler1>ió lfni\-ersiliria 



certiflcnt t/'e.vtensió 

LITERATURA l CINEMA: L'ADAPTACIÓ 
CINEMATOGRÀFICA COM A INTERPRETACIÓ DEL TEXT 

• Objcct111s: 

Respo11<11hlt• ARAGAY SASTRE MIREIA 
1111101 orgti11ím DEPT FILOLOGIA ANGLESA l ALEMANYA 

1Jrm11f11 1 (any acadèmic) 
flum. 40 

Aprofundir en la relac10 entre literatura i cinema tot analitzant una sèrie de textos c1ne
metogràfics que adapten i interpreten textos literaris pertanyents a d1lere nts tradi
cions culturals. 

• Atlreçnl 11: 

Estudiants llicenciats o diplomats universitaris 

• ll¡fonnnció: 

.~Jreçc1 GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 585 
08007 BARCELONA 

.IJrtf" electrómc.1 ld-anglal@dl.ub.es 

Telef<m 93 403 56 86 

fa.t 93 31712 49 

Pre1nscri/xi1l dPI 11/01 /2000 al 08/02/2000 

l11io de'" docèt1rn1 11/02/2000 

lmp,,rl d11 la malrim/11 8.000 PTA 



Diploma d'extensió 

MORT l MÉS ENLLÀ AL PRÒXIM ORIENT ANTIC 

• Objectius: 

Responsable: ADIEGO LAJARA, IGNASI XAVIER 
(lnitat orgànica: INSTITUT UNIVERSITARI DEL PRÒXIM ORIENT ANTIC 

IJ11rruk1: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 

Oferir una visió de conjunt de les concepcions religioses sobre la mort i el més enllà a 
Mesopotàmia i Síria antigues. 

• Adreçat a: 

Persones interessades en el Pròxim Orient Antic 

• informació: 

Adreça: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 

Adreça electroriica: ipoa@lingua.lil.ub.e 

Telèfon: 93 403 56 97 

Preil~·cripció: per determinar 

Inici de In docència: 03/02/2000 

Import de la 111r1lríc11lt1: 15.000 PTA 



p;p/0111::_d'exte11sió 

MOTLLES DE SILICONA l POLi URETÀ 

• Objectius: 

Res¡xmsable VALLE MARTi. JOAN A. 
Cnitat orgàmm DEPT ESCULTURA 

Durada. 1 (any acadèmic) 
llores: 50 

Informar l'alumne sobre les tècniques emprades en r elaboració de motlles de silicona 
i poliuretà dins l'àmbit artístic o industrial des d'un punt de vista professional. Aixi ma
teix, es considera oportú dotar l'alumne dels coneixements necessaris per a realitzar 
motlles amb aquests materials 

• Adreçat a: 

Alumnes de Belles Arts, alumnes d'escoles d'art i oficis i qualsevol persona interes
sada en temes de motlles i reproduccions. 

• Informació: 

Adreç11· PAU GARGALLO, 4. 2a PLANTA 
08028 BARCELONA 

retè/011. 93 333 34 66 (ext. 3716) 

FtLT: 93 334 51 12 

Preinscripció: del 01/11/1999 al 17/12/1999 

Inici de la docè11cia· 02/02/2000 

Import de la matrícula 30.000 PTA 



Diploma d'eJ.·te11sió 

TEATRE GREC: PERSPECTIVES CONTEMPORÀNl¡s--

• Objectius: 

Responsable. CLAVO SEBASTIAN, MARIA TERESA 
li1itat orgànica: DEPT. FILOLOGIA GREGA 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 60 

Proporcionar una visió del fet teatral i, en particular, del teatre grec des de les perspec
tives de la teoria del teatre, la filosofia, l'antropologia, la psicologia i, naturalment. la 
filologia 

• Adreçat a: 

Comunitat universitària i públic en general interessat en el fenomen del teatre 

• Informació: 

Adreça: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 

Adreça electrònica: rntclavo@lingua 
Telèfon: 93 403 5 7 07 

ftL'r: 93 403 55 96 

Preinscripció: del 09/12/1999 al 23/12/1999 

Inici de In docència: 04/02/2000 

Imperi de la 111atrfc11la: 15.000 PTA 



Divisió de Ciències Jurídiques, 

Econòmiques i Socials 



certificat d'e:rtensió 

éÍM REALITZAR ESTUDIS APLICATS: METODOLOGIA 
l TÈCNIQUES QUANTITATIVES 

• Objectius: 

Nespons11b!e. SURIÑACH CARALT. JORDI 
l '11itat orgà11im: DEPT. ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA l ECONOMIA 

ESPANYOLA 
D11md11: 1 (any acadèmic) 

Hores· 60 

Introduir l'alumne en l'aplicació pràctica dels coneixements teòrics que va assolint al 
llarg dels seus estudis com a mitjà per comprendre millor la reali tat que l'envolta i 
aprendre a analitzar-la i extreure'n conclusions 

• Adreçat a: 

Alumnes de la Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials de la UB 

• Informació: 

Adrera AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 

Adreça elec1rò111rn · epons@eco.ub.es 
Telèfon 93 402 14 12 

Fax: 93 402 18 21 

PrrinscnfKiú del 10/01/2000 al 28/01/2000 

t111c1 de la docèl11:i11 07 02/2000 

Import de lli 111111rícu/a 35.000 PTA 

llh1,•í Je CièncK'> Jurnliqurs, i:coru)mit¡u"' o S-Ocials • l .) l 



Diploma d'e.\·tensió 

COMERÇ l FINANCES INTERNACIONALS 

• Objectius: 

Responsable GORDILLO GERUNI, SUSANA MARÍA 
l'nitat orgànica· FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l 

EMPRESARIALS 
Durada: 2 (anys acadèmics) 

llores: 558 

-

Formar especialistes en comerç exterior i finances internacionals, estudiant el funcio
nament de l'economia internacional, els diferents mercats internacionals, el màrque
ting internacional i les diferents alternatives de financiació al comerç exterior mitjan
çant la metodologia d'aprenentatge i la pràctica exclusiva del curs per interne!: Lear
ning by Surfing 

• Adreçat a: 

Persones amb experiència en comerç exterior que desitgin aprofundir en el coneixe
ment de les matèries: economia internacional, màrqueting internacional, noves tec
nologies de la informació i les comunicacions l finances internacionals 

• !11/ormació: 

Adreça· AV. DIAGONAL, 690. TORRE 11, 4a PLANTA 
08034 BARCELONA 

Adreça electro11ica· comex@riscd2.ub.es 

Telèfon· 93 402 19 48 

Fa.r 93 402 45 75 

Prei11smpcl6. del O 1/12/1999 al 30/01/2000 

Inici de la docència: 01/02/2000 

Import de la malnada. 225.000 PTA (1r any) 
250.000 PTA (2n any) 

132 • Cursos d t.\1ensocHnn°""'1.an• 



Diploma d'extens ió 

COMERÇ l FINANCES INTERNACIONALS 

• Objectius: 

Respo11s11ble: GORDILLO GERLINI, SUSANA MARÍA 
t 'mtnt orgti11ica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l 

EMPRESARIALS 
Durada: 2 (anys acadèmics) 

llores: 558 

Formar especialistes en comerç exterior i finances internacionals, estudiant el funcio
nament de l'economia internacional, els diferents mercats internacionals, el màrque
ting internacional i les diferents alternatives de financiació al comerç exterior mitjan
çant la metodologia d'aprenentatge i la pràctica exclusiva del curs per internet: Lear
ning by Surfing 

• Adreçat a: 

Persones amb experiència en comerç exterior que desitgin aprofundir en el coneixe· 
ment de les matèries: economia internacional, màrqueting internacional, noves tec· 
nologies de la informació i les comunicacions i finances internacionals 

• lnformació: 

AdTVÇa.· AV. DIAGONAL, 690. TORRE 11, 4a PLANTA 
08034 BARCELONA 

Adreça elec1rò11ica: comex@riscd2.ub.es 

Tclèjon· 93 402 19 48 

fa.r 93 402 45 75 

Premscr1pci6: del 01/12/1999 al 30/01/2000 

lnicí de la tlocè11cio: 01/02/2000 

Import de la matricula: 225.000 PTA (1r any) 
250.000 PTA (2n any) 



Certificat d'extensió 

COMPTABILITAT GENERAL l FINANCERA 

• Objectius: 

Responsable: ROCAFORT NICOLAU, ALFREDO 
Unitat orgànicfl. ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 

Dumdfl: 1 (any acadèmic) 
Hores: 40 

Proporcionar una base de coneixements complets de comptabilitat financera, i capa
citar els alumnes perquè puguin afrontar amb garanties d'èxit la creixent problemàtica 
de gestió administrativa i comptable de les pimes 

• Adreçat a: 

Persones interessades en el tema 

• Informació: 

Adreça. AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 

Telèjó11: 93 402 19 92 / 9 3 402 19 93 

Preinscripció. per determinar 

Inici de la docència: 01/02/2000 

Import de la matrícula: 75.000 PTA 

Oi>isió de a<:ncM.-s Jurídiques, Econòmiques i Socials • 133 



Certiflcnl d 'extensió 

COMPTABILITAT INFORMATITZADA 

• Objectius: 

Respim.s<1hlt SÀNCHEZ DÍAZ, MARÏA PILAR 
f'11itat 1Jrg11111c.1 DEPT COMPTABILITAT 

Durada 1 (any acadèmic) 
llOTI'\ 20 

Habilitar els alumnes per portar la comptabilitat d'una empresa per mitjà d'un sottwa
re informàtic 

• .!dreçat n 

Alumnes d'Administració 1 Direcció d'Empreses. d'Económ1ques 1 tota aquella perso
na que h1 estigui interessada 

• Jnfomwció: 

• IJTf'f« AV. DIAGONAL 690 
08034 BARCELONA 

ldrf'fa el«tròmm martinez@eco ub.es 

Tdèfim 93 402 19 57 93 402 19 55 

Fax 93 402 90 99 

PMIL<Crl{>OIÍ del 1 o o 1/1999 al 170299 

lnid tle l111/ocè11ci11 29/02/1999 

Import de la 1 .. 11neula 27 .500 PTA 

134 • t '"' d l \1< 01...ó l'lll\c"1tln• 



Certificat rl 'e~'l:te11sió 

COMPTABILITAT PER A DIRECTIUS l RESPONSABLES 
D'ASSOCIACIONS l ENTITATS 

• Objectius: 

Res¡xms11b!e: ROCAFORT NICOLAU, ALFREDO 
f../nitat orgànica· ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 

D11mda: 1 (any acadèmic) 
llores: 30 

Proporcionar formació especialitzada en matèria de planificació de recursos 
d'associacions i entitats a partir de la informació comptable. 

• Adreçat 11: 

Dirigents d'associacions i entitats. 

• lnformació: 

iltlrt'ça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 

Mreça eler:trómca: rodoreda@emp.ub.es 

Telèfon: 93 402 19 92 l 93 402 19 93 

Preinscripció: per determinar 

Inici de fa docència· 01/02/2000 

Import de la matricula: 25.000 PTA 

o.-..,.; d< C>i:1K>r> Juódoqüf"'>. fconòmlq~ 1 S«11ls • 135 



Certificat d'extensió 

COMPTABILITAT PER A JURISTES 

• Objectius: 

Responsable: ROCAFORT NICOLAU, ALFREDO 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 80 

Proporcionar als participants eines per comprendre la comptabil itat i subministrar re
cursos per aprofundir en el coneixement del que s'ha denominat 'dret comptable' 

• Adreçat a: 

Llicenciats en Dret o estudiants dels últims cursos. 

• Informació: 

Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 

Adreça electrònica: rodoreda@emp.ub.es 
Telèfon. 93 402 19 92 l 93 402 19 93 

Preinscripció: per determinar 
Inici de la docència: 01/02/2000 

Import de la matríC11la: 88.000 PTA 

136 • Cursos d'l:..~tensió Universitària 



certificnt d'extensió 

CONTRACTES l SERVEIS PÚBLICS 

• Objec/ius: 

Re~1xms11ble MALARET GARCIA, ELISENDA 
l'nit11torgi1111m DEPT. DRET ADMINISTRATIU l DRET PROCESSAL 

D11md11 1 (any acadèmic) 
llores. 40 

Anàlisi de la nova legislació de contractes de les administracions públiques, Llei 
13/95. de 18 de maig de 1995, del nou reglament d'obres. activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/95, de 13 de juny de 1995, de la Generalitat de Catalunya. 

• Adreçat a: 

Diferents sectors professionals vinculats a les administracions públiques 

• lt!fOrmació: 

Adreça· AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 

Adreça electrònica dadmin@riscd2.eco.ub 

Telefon 93 402 43 84 

Fn.r 93 402 43 84 

Prei11scripci6.· del 02/11/1999 al 02/02/2000 

Inici 1/e /11 docència · 01/02/2000 

Import de lo matricula 60.000 PTA 



Diploma tl'extensió 

DIRECCIÓ DE SEGURETAT PRIVADA 

• Objectius: 

R11spo11Sable. ESCRIVA GREGORI, JOSÉ M. 
t 'nilat orgàmcn FACULTAT DE DRET 

Durada 2 (anys acadèmics) 
llores · 210 

Curs de direcció de la seguretat privada i en gestió d'empreses de seguretat, recone
gut pel Ministeri de l'Interior con a titulació per a l'habilitació de director de seguetat 
(Resolució de 1 O de juny de 1999) 

• Adreçat a: 

Persones que vulguin obtenir una formació especialitzada en aquesta matèria, idònia 
per a l'habilitació de director de seguretat 

• Informació: 

Adreça. AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 

Adrrça eleclrimica carlesv@dret.ub.es 

Telèfon: 93 402 43 40 / 93 402 43 69 

Fa.r: 93 402 43 69 

Prei11scr1pci6 del 10/01/2000 al 31/01/2000 

lmci de la docència 03/03/2000 

l111/}()rldclnmatric11/11. 114.000 PTA (1r any) 
96.000 PTA (2n any) 



Certificat d'extensió 

DIRECCIÓ l GESTIÓ AMBIENTAL. ASPECTES JURÍDICS 
l EMPRESARIALS 

• Objectius: 

Re.1pon.mble: ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAUL 
Unitat orgànica.· DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 

FINANCER l TRIBUTARI 
Durada.· 1 (any acadèmic) 

llores: 150 

Facilitar als participants la millora de l'eficàcia en la direcció de recursos naturals, de
senvolupar el nivell d'organització adequat a l'empresa i implantar les tècniques de 
qualitat total 

• Adreçat a: 

Persones interessades en el tema 

• Informació: 

Adreça: AV. DIAGONAL, 696, 3a PLANTA 
08034 BARCELONA 

Telifo11: 93 402 45 79 

Prei11scripció: del 01/12/1999 al 31/12/1999 

Inici de la docimcia: 03/01/2000 

Import de la 111atríC11la: 310.000 PTA 

l>hi>ió de Ciències Jurídi~ues. Econòmiques i SO<:i~ls • I 39 



Diploma d'exte11sió 

DIRECCIÓ, ORGANIUACIÓ l NEGOCIACIÓ COMERCIAL 

• Objectius: 

Responsable. RODOREDA ACERO, JOAN RAMON 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 

Completar la formació de quadres d'empresa i, en general, de qualsevol persona que 
hagi de desenvolupar habilitats comercials, en tècniques de negociació i venda. 

• Adreçat a: 

Quadres d'empresa i persones interessades. 

• lnfonnació: 

Adreça. AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 

Adreça electrònica: rodoreda@emp.ub.es 

Telèjim: 93 402 19 92 l 93 402 19 93 

Prei11Scripció: per determinar 

Inici de la docènda: 01/02/2000 

Import de la matricula: 140.000 PTA 

140 • Cursos d'E."emi6 Un~·ersílària 



Diploma d'extensió 

DRET FINANCER l TRIBUTARI 

• Objectius: 

Responsable: ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAUL 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 

FINANCER l TRIBUTARI 
Durada: 1 (any acadèmic) 

llores· 150 

Conèixer, en la teoria 1 en la pràctica. el sistema triburari espanyol mitjançant el desen
volupament sistemàtic de figures tributàries i financeres 

• Adreçat a: 

Persones interessades en el tema 

• Informació: 

AdrCfa: AV. DIAGONAL, 696, 3a PLANTA 
08034 BARCELONA 

Telèfa11: 93 402 45 79 

Prelnscripci6: del 01/12/1999 al 30/12/1999 

Inici de la docència; 01/02/2000 

Import de la matrícula: 300.000 PTA 

Oni>í6 de C1è1K1e> Juridiques, tcono1111qucs r Soc:iJI- • 141 



Diploma tl'extensió 

DRET TRIBUTARI 

• Objectius: 

Responsable: ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAUL 
Cnitflt 0T'!(à11icfl· DEPT. ECONOMIA POLITICA HISENDA PÚBLICA l DRET 

FINANCER l TRIBUTARI 
Durada· 1 (any acadèmic) 

Hores: 300 

Conèixer en profunditat, en la teoria i en la pràctica. tot el sistema espanyol mitjançant 
el desenvolupament sistemàtic de totes les figures impositives 

• Adreça/a: 

Persones interessades en el tema 

• Informació: 

Adreça: AV. DIAGONAL, 696, 3a PLANTA 
08034 BARCELONA 

Telèfo11· 93 402 45 79 

Preitiscripci6. del 01/1V1999 al 31/1V1999 

J11ici de la docència: 03/01/2000 

Import de la tn(lfricula· 395.000 PTA 

l 42 • Cut:>os d L\le11s16 Un11ers11.1na 



J)iploma d'e.vte11sió 

DRET TRIBUTARI INTERNACIONAL 

• Objectius: 

Responsable ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAUL 
t 'ni tat orgit11ica DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 

FINANCER l TRIBUTARI 
Durada· 1 (any acadèmic) 

llores 150 

Formar els alumnes, amb un elevat grau d'especialització fiscal, en el pla internacio
nal, afrontant la problemàtica del dret tributari internacional, comunitari i comparat 

• Informació: 

Adreça AV. DIAGONAL, 696, 3a PLANTA 
08034 BARCELONA 

Te!efo11 93 402 45 79 

Prei11scripció: del 01/12/1999 al 31/12/1 999 

Inici de la docència 01/05/2000 

Import de /11111atrícul11 310.000 PTA 

o.-..... tk c.(11("" Juridiqll<", Econònuques 1 Somb - l·l3 



Certificat d'extensió 

ESPECIALITZACIÓ EN DRET ADMINISTRATIU 

• Objectius: 

Respo11S11ble: FONT LLOVET. TOMÀS 
Unitat orgànica.· DEPT DRET ADMINISTRATIU l DRET PROCESSAL 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores· 40 

Actualitzar, des d'una perspectiva professional, el dret administratiu, amb especial 
atenció a la nova legislació del règim jurídic de les administracions públiques i del pro
cediment administratiu comú i de la jurisdicció contenciosa administrativa 

• Adreçat a: 

Advocats. funcionaris i altres professionals relacionats amb l'Administració pública 

• Informació: 

Adreça: AV. DIAGONAL. 684 
08034 BARCELONA 

Mreça electrónica: dadmin@riscd2.eco.ub 

Telèfon: 93 402 43 84 

Fax: 93 402 43 84 

Prei11scrípci6.· del 01/09/1999 al 28/02/2000 

Inici de fa dodmcia: 01/03/2000 

Import de .fa matrícula: 60.000 PTA 

I 44 • CUl'l>OS d'Extensió llniversililm 



certificat d'exte11sió 

ESTRATÈGIA EMPRESARIAL EN FIRES l CONGRESSOS 

• Objecli11s: 

Responsable BACHS FERRER. JORDI 
l'nitat orgànica DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 

Durada 1 (any acadèmic) 
l/ore~. 30 

Dotar els alumnes d'una metodologia eficient i seqüencial per optimitzar la presència 
d'una empresa en una fira o congrés. Ampliar coneixements en una àrea específica 
augmentant les potencialitats laborals 

• Adreça! a: 

Totes aquelles persones que vulguin ampliar els seus coneixements sobre el tema i 
conèixer la metodologia de les fires 

• lnfotmació: 

Adreça· AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 

Telèfon 93 402 19 62 

Fax 93 402 45 80 

~inscripció. per determinar 
Inici de la docència · 06/03/2000 

Import de la matrícula. 25.000 PTA 

1>111>1Ó <k út11<"" Juridiqucs. Econòmiqut.,. 1 S<lCl.als • 14 5 



Diploma d'e.'l:lensió 

FONTS D'INFORMACIÓ EN CIÈNCIES JURIDIQUES, 
ECONÒM. l SOCIALS. DOCUMENTACIÓ BIBLIOGRÀFICA 

• Objeclius: 

Responsable: MARTÍN PEÑA, FRANCISCO 
1 '11it111 orgànica. DIVISIÓ DE CIÈNCIES JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES l SO

CIALS 
011mda: 1 (any acadèmic) 

llores: 30 

Conèixer tots els recursos bibliogràfics de què disposa la UB, així com aconseguir 
conèixer una formació bibliogràfica bàsica per tal de poder optimitzar-la. Conèixer les 
eines per accedir a la informació, així com l'ús de les noves tecnologies de la informa
ció 

• Adreçat a: 

Estudiants de la Universitat de Barcelona interessats i postgraduats interessats a ren
dibilitzar al màxim els recursos bibliogràfics de la UB 

• !11for111ació: 

Adreça: TINENT CORONEL VALENZUELA, 1-11 
08034 BARCELONA 

Mreça electrò11ica: MARIA@02.UB.BIB ES 

Telèfon: 93 402 44 82 / 93 402 16 02 

F11.x: 93 402 45 84 

Preinçcripçió.· del 15/02/2000 al 28/02/2000 

Inici de la docencia· 01/03/2000 

Import de la mnlríc11/11: 10.000 PTA 



Certificat d'extensió 

GESTIÓ DE LA DIVERSITAT 

• Objectius: 

Re.1JJo11sable: DOMÍNGUEZ ALCÓN, CARMEN 
Unitat orgànica: DEPT. SOCIOLOGIA l ANÀLISI DE LES ORGANITZACIONS 

Durada: 1 {any acadèmic) 
Hores: 60 

Impulsar estratègies empresarials i de les organitzacions encaminades a rendibilitzar 
la diversitat dels recursos humans per assegurar la supervivència i el desenvolupa
ment d'aquelles en un entorn de canvi constant. Es planteja també un canvi d'actituds 
i d'enfocament mitjançant una nova aproximació basada en la valoració objectiva del 
perfil dels recursos humans en les diferentes activitats professionals i laborals 

• Adreçat a.· 

Persones amb responsabilitats en recursos humans, graduades en aquesta àrea, en 
Ciències Empresarials o Econòmiques, i en àrees afins a la gestió de recursos en or
ganitzacions 

• Informació: 

Adreça.· AV. DIAGONAL, 690, DESP. 4107 
08034 BARCELONA 

Adreça electrònicn· cdomin@eco.ub.es 

Telèfon: 93 402 90 56 

Fax 93 204 88 62 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la dodtzda: 01/02/2000 

Import de la matrícu/.a: 50.000 PTA 

lll\IS1ó de C~nc1cs Jurídiques, EconòmiqutS i Socials • 147 



Certificat d'extensió 

GESTIÓ l ADMINISTRACIÓ D'ORGANITZACIONS 
NO GOVERNAMENTALS 

• Objectius: 

Responsable: PONT CLEMENTE, JOAN FRANCESC 
ll11ítat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 

Durada· 1 (any acadèmic) 
llores: 60 

Proporcionar formació especialitzada en l'administració i la direcció d'organitzacions 
no governamentals (ONG), amb tècniques aplicades a l'empresa i de gestió pública 

• Adreçat a: 

Directius i quadres d'organitzacions no governamentals 

• b~formació: 

Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 

Adreça electrònica: rodoreda@emp.ub.es 

Telèfon: 93 402 19 92 /93 402 19 93 

Preinscripci6.· per determinar 

Inici de la docència: 01/02/2000 

Import de la malrícula: 65.000 PTA 

148 • Cursos d"Extensió UnÍl·ersitària 



Cert~ficat d'extensió 

l SEMINARI D'ACTUALITZACIÓ EN GESTIÓ ECONÒMICA 
D'ENTITATS ESPORTIVES 

• Objectius: 

Responsable: TRIADÓ IVERN, XAVIER M. 
Unitflt orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 

Durada· 1 (any acadèmic) 
llores: 20 

Reciclar i actualitzar coneixements sobre continguts específics per a directius i ges
tors del món esportiu. Cada any es tractaran temes diferents, de manera que s'ofereixi 
una visió completa i actualitzada de les eines de direcció a l'abast d'aquells 

• Adreçat a: 

Antics alumnes del curs de gestió econòmica d'entitats esportives; excepcionalment 
hi podrà participar alguna persona que no hagi estat alumna del curs, sempre que el 
director ho consideri oportú 

• Jnformacíó: 

Adreça: AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 

Adreça electrònica: triado@eco.ub.es 

Telèfon: 93 402 19 63 

Fa.r: 93 402 45 80 

Prei11scri¡xi6: del 01 /02/2000 al 30/04/2000 

Inici de la docència: 02/05/2000 

lm/XJr/ de la matrícula: 40.000 PTA 

Oi\lSió de Cièn<ics Juridique>, Ecv11òmic¡ues í Socials • l 49 



Diploma d'e.'l:tensió 

INSTRUMENTS FINANCERS 

• Objectius: 

RC'sfxmsable: TUGORES QUES, JUAN 
Unitat orgànica.· DEPT. TEORIA ECONÒMICA 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores · 150 

Assolir coneixements de l'àmbit dels mercats financers. Interpretar els mecanismes 
d'interrelació entre els mercats financers i d'aquests amb l'economia 

• Adreçat a: 

Persones vinculades al sector financer. O que vulguin formar-se dins d'aquest sector 

• Informació: 

1ldreça: AV. DIAGONAL. 690 
08034 BARCELONA 

Adreça electrònica: toni@d2.ub.es 

Telè/011.· 93 402 19 37 

Fax: 93 280 23 78 

Preinscripció: del 02/01/2000 al 10/01/2000 

/11ici de la docència: 02/01/2000 

Import deia matrícula: 345.000 PTA 

150 • Curi.os d'Ex1cnsió l'nn·ersitàna 



Diploma d 'extensió 

INSTRUMENTS l MERCATS FINANCERS 

• Objectius: 

Respo11sable TUGORES OUES, JUAN 
lí1itat orgànim DEPT. TEORIA ECONÓMICA 

Duradn 1 (any acadèmic) 
llores: 300 

Assolir coneixements instrumentals. Assimilar el funcionament dels productes i dels 
mercats financers. Interpretar els mecanismes d'interrelació entre els mercats finan
cers i d'aquests amb l'economia. Estudiar la gestió de recursos empresarials 

• Adreçat a: 

Professionals del món de les finances 

• !11fo r111ació: 

Adreça· AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 

Adreça etectrò11ica toni@d2.ub.es 
Telèfo11 93 402 19 37 

Fax. 93 280 23 78 

Preinscripci6: del 01 /11/1999 al 21/12/1999 

/11ici de la docè11tia: 02/01/2000 

Import de la matricultr 600.000 PTA 



Certificat d'extensió 

LES ÀREES DE L'EMPRESA ENFRONT DE L'EURO 

• Objectius: 

Ncsponsabfe: BACHS FERRER, JORDI 
L'nitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 

Durada· l (any acadèmic) 
llores: 30 

l.'. entrada de l'euro no només provoca un canvi macroeconòmic, sinó també un canvi 
en el comportament, els processos i l'estratègia en cadascuna de les àrees de 
l'empresa (finances. administració, màrqueting, ... ). l.'. objectiu del curs és proporcio
nar a l'alumne, de forma pràctica, els coneixements específics per a cada àrea, aprofi
tant els genèrics obtinguts durant la carrera 

• Adreçat a: 

Totes aquelles persones que vulguin aprofundir i saber com afectarà l'euro en les dife
rents àrees de l'empresa 

• Informació: 

Adreça: AV. DIAGONAL. 690 
08034 BARCELONA 

Telèfon • Y3 402 19 62 

Fax: 93 402 45 80 

Prcinscripci6: per determinar 
fníci de la docència· 23/0212000 

lmport de la matria1/a: 25.000 PTA 

J 52 • Cursos d ~1<11,ió Ln~wsiliria 



Diploma d'extensió 

MERCATS FINANCERS 

Responsable: TUGORES OUES, JUAN 
l/11itnt 01~~ànica: DEPT. TEORIA ECONÒMICA 

Durada· 1 (any acadèmic) 
llores: 150 

• Objectius: 

Assimilar el funcionament dels productes i els mercats financers. Formar gestors de 
patrimonis. Formar analistes financers 

• Adreçat a: 

Persones vinculades al sector financer, o que vulguin formar-se en aquest sector 

• Informació: 

Mreça.· AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 

Adreça electrònica: toni@d2.ub.es 

Telèfon: 93 402 19 37 

Fax: 93 280 23 78 

Preinscripció: del 02/01/2000 al 10/01/2000 

Inici de fa <focència: 11/01/2000 

Import de fa matrícula: 345.000 PTA 

Oil'isió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • 153 



Certificat d 'e:xtensió 

NOVES TECNOLOGIES EN LA RECERCA D'INFORMACIÓ 
ESTADÍSTICA 

• Objectius: 

Responsable: SURIÑACH CARALT, JORDI 
Unitat orgànica: DEPT ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA l ECONOMIA 

ESPANYOLA 
Durada: 1 (any acadèmic) 

Hores: 30 

Formar els estudiants com a usuaris d'aquestes noves tecnologies que els permetin 
obtenir informació de caire estadístic que serà de gran utilitat pel desenvolupament 
tant dels estudis com posteriorment en la seva vida professional 

• Adreçat a: 

Estudiants universitaris. Es faran 3 grups amb 24 alumnes cadascun d'ells. 

• Informació: 

Adreça: AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 

Adreça efectrò11ica: jrgarcia@eco.ub.es 
Telèfon. 93 402 18 24 

Fax.· 93 402 18 21 

Preinscripció.· del 10/01/2000 al 18/01 /2000 

fnil·i de fa docència: 06/03/2000 

Import de fa matrícula: 26.000 PTA 

154 • Cursos d'Extensió lJnilwsilària 



Certificnt d'extensió 

PLANIFICACIÓ D'UN PROJECTE IMMOBILIARI 

• Objecl ius: 

Resp<msuble BACHS FERRER JORDI 
l'nitat orgt1111c11 DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 

Durada 1 (any acadèmic) 
llores 30 

Oferir a l'alumne coneixements d'un sector motor de l'economia. Aprofitar els conei
xements adquirits per aplicar-los sectorialment. Conèixer una activitat que potenciarà 
les possibilitats laborals de l'alumne 

• Adreçat a: 

Tots aquells alumnes que vulguin conèixer el sector immobiliari i aprofundir els conei
xements necessaris per prendre decisions 

• Informació: 

Adreça· AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 

Telefon 93 402 19 62 

f-iLr 93 402 45 80 

l'rei11scripci6. per determinar 
Inici de la docència: 14/02/2000 

Import de /a 11111/ric11/11: 25.000 PTA 



Divisió de Ciències 

Experimentals i Matemàtiques 



Diploma d'extensió 

ACCESS 97 AVANÇAT 

• Objectius: 

Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
úí1i1a1 orgimicn: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 30 

Aprofundir el disseny i l'estructura de les bases de dades relacionals, adquirir conei
xements avançats d'SQL i implementar de forma eficient aplicacions de bases de da
des d'alt nivell amb Access 

• Adreç11t a: 

Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica 

• I11for111ació: 

Adreça: TRAVESSERA DELES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la dodnda: 01/03/2000 

Import de la matricula: 17.000 PTA 



Diploma d'e.~tensió 

ADOBE PHOTOSHOP 

• Objectius: 

Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

D11rarl11: 1 (any acadèmic) 
/Iures.· 30 

Assolir una capacitació elevada en les tècniques de PhotoShop 

• Adreça/ a: 

Dissenyadors gràfics, publicistes i públic en general 

• Informació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèjo11 93 402 11 03 

f<lr· 93 402 11 05 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docè11cia: 01/03/2000 

Import de la matricula: 22.000 PTA 



Diploma d'extensió 

AQUARIOFÍLIA: CREACIÓ l MANTENIMENT D'AQUARIS 

• Objectius: 

Responsable. CASTELLÓ ORVAY, FRANCISCO 
Unitat orgà11ica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 30 

Introduir l'alumnat en el món de l'aquariofília i capacitar-lo per a la instal·lació i el man
teniment d'aquaris d'aigua dolça i salada 

• Adreçat a: 

Persones interessades en el món de l'aquariofília 

• Informació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

fa.,·: 93 402 11 05 

Prei11Scripció: per determinar 

Inici de la tlocència: 01/03/2000 

Import de la 111atríc11/a: 40.000 PTA 

Dnisió de Cièncie. E.<penmen1ab i Ma1emà1iques • 161 



Diploma d'extensió 

AUTOCAD 14 

• Objecti us: 

Re-'f>om11ble. CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Li1it11t orgti111c11. DIVISIÓ DE CIENCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Dumd11 1 (any acadèmic) 
llores: 60 

Donar una capacitació en dibuix tècnic assistit per ordinador mitjançant l'Auto C ad 14 

• Adreçat a: 

Públic en general, especialment persones que per raó de la seva feina necessitin utilit
zar sistemes informàtics de dibuix assistit per ordinador (delineants, arquitectes. dis
senyadors, etc.) 

• Informació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS. 131-159 
08028 BARCELONA 

Tdefow 93 402 11 03 

fiu. 93 402 11 05 

Preinscnpció per deterrmnar 
Inici de In docència. 01/03/2000 

Import de /11 motrímln. 48.000 PTA 



Diploma d 'e:l:l ensió 

DETERMINACIÓ SENZILLA DE MINERALS AL CAMP 

• Objectius: 

Respo11rnbt1:. MELGAREJO DRAPER, JOAN CARLES 
l nilal orgànica DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

D11mt111 1 (any acadèmic) 
Hores: 28 

Fornir l'alumnat d'eines metodològiques per a l'estudi sistemàtic de minerals en mos
tra de mà i aplicar aquestes eines a la determinació dels principals minerals 

• Adreçat a: 

Públic en general i, en particular, llicenciats que estiguin interessats a ampliar conei
xements o docents que hagin de preparar docència de mineralogia 

• lnfomwció: 

Mr"fª TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telifo11 93 402 11 03 

ftLr 93 402 11 05 

Prei11scripci6 per determinar 

Inici de la docència. 01/03/2000 

Import de la matrímla 19.000 PTA 



Diploma d'extens ió 

EL MÓN DELS ARTRÒPODES: ESTUDI TEÒRIC l PRÀCTIC 

• Objectius: 

Responsable: SERRA SORRIBES, ANTONI 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATE MÀ TIOUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 15 

Donar a conèixer les característiques fonamentals dels artròpodes mitjançant el de
senvolupament de sessions teoricopràctiques al laboratori i la realització d'una sorti
da de camp 

• Adreçat a: 

Persones interessades en el coneixement dels artròpodes i, especialment, professors 
d'ensenyament primari i secundari 

• Informació: 

Adreçt1: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-1 59 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

Fa.r: 93 402 11 05 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 01/03/2000 

Import de la malríettla: 15.000 PTA 

164 • Cursos d'Extensió llni<ersitàría 



pip/oma d 'extensió --- ~~~~~~ 

EL PAISATGE VEGETAL DELS PAÏSOS CATALANS 

• Objectius: 

Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica.· DIVISIÓ OE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 

Proporcionar unes bases teoricopràctiques per conèixer i interpretar els principals ti
pus de paisatge vegetal existents als Països Catalans, les seves comunitats vegetals 
més representatives i els factors ambientals que els condicionen 

• Adreçat a: 

Persones interessades a conèixer i interpretar els principals tipus de paisatge vegetal 
dels Paisos Catalans 

• Informació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

Fax: 93 402 11 05 

Prei11scn'pció: per determinar 

Inici de lo doeimda: 01/0312000 

l111port 1/e la 111i1/rícula: 18.000 PTA 

0.•1>1Ó de üi:ncocs El<~riment:als i \lltenlàhqlK'S • 165 



Diploma d'extensió 

ELABORACIÓ DE COL ·LECCIONS ZOOLÒGIQUES 

• Objectius: 

Respon.mble. SERRA SORRIBES, ANTONI l MATEOS FRÍAS, EOUAROO 
fl11i1n1 orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

nuradn. 1 {any acadèmic) 
Hores: 1 O 

Aprendre a plantejar, elaborar i mantenir una col·lecció zoològica, tant amb finalitats 
científiques com amb finalitats didàctiques 

• Adreçat a: 

Professorat d'ensenyament primari i secundari, naturalistes i persones interessades 
en el tema 

• Infor111ació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

f'a.r: 93 402 11 05 

Prei11scripci6: per determinar 

Inici de la docència: 01/03/2000 

Import de In mnlrícula: 10.000 PTA 

i 66 • Curs0> d'E.\1cn;ió t:naver.sit~na 



Diploma d 'e.\·/ensió 

ELEMENTS D' ACCESS 97 

• OIJjl'Clius: 

Respn11<i1hfe SANCHEZ PLA ALEXANDRE 
11111111 org11111cfl· DIVISIO DE CIENCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

011rat111 1 (any acadèmic) 
llores: 24 

Conèixer les caracterfstiques d'una base de dades relacional, adquirir habilitats per 
dissenyar i crear una base de dades relacional; conèixer i aprendre a mane1ar els ele
ments bàsics de les bases de dades relacionades en Windows 

• Adreçat a: 

Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica 

• !11flm11acio. 

Mwç11: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BAACELOl'lA 

Tclifim 93 402 11 03 

fin 93 40211 05 

Prei1JSCT1pcfi per dtlermmar 

Inici 1/e /11 tl1x:i!11wr 01/03/2000 

Import dt• fa malncrila 17.000 PTA 

l,,.1Si6 de l.ift>cin llpmmmuh 1 \l.&1mtl11q11<> • 16 i 



Diploma d'extensió 

ELEMENTS D'EXCEL 97 

• Objectius: 

Responsable: VILLARROYA DEL CAMPO, ÀNGEL 
Unitat orgànict1: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 24 

Mostrar les possibilitats i l'aplicabilitat del full de càlcul Excel, aconseguir destresa en 
el manejament com a usuari i consolidar alguns conceptes fonamentals 

• Adreçat a: 

Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica 

• Informació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

Fax: 93 402 11 05 

Prei11scripció: per determinar 

Inici de la docència: 01/03/2000 

Import de /11 malrícula: 17.000 PTA 

l 68 • Cur$OS d'Ex1enstó Uni1tr.. i1ària 



Diploma d'e.'l.:te11sió 

ELEMENTS DE POWERPOINT 97 

• Objectius: 

Respo11s11ble OCAÑA REBULL, JORGE 
t ·nitat orgànica DIVISIO DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada 1 (any acadèmic) 
Hores: 16 

Mostrar les possibilitats d'aquesta eina en la preparació de presentacions sota dife
rents formats, adquirir habilitats bàsiques en la creació i manipulació de presenta
cions i adquirir habilitats bàsiques en el treball amb objectes gràfics 

• Adreçat a: 

Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica 

• Informació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon 93 402 11 03 

Fa.T 93 402 11 05 

Preinscripció· per determinar 
Inici de fa docència. 01/03/2000 

lmfl<Jrl de la matrímla 11.500 PTA 

On1>i6 de C:Wncie< üpemneni;f, t \la1emà1iqne. • 169 



Diploma d'extensió 

ELEMENTS DE PROGRAMACIÓ EN INTERNET 

• Objectius: 

Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
C11ítat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 30 

Realitzar de forma senzilla i clara pàgines web dinàmiques, aprofitar els recursos que 
ofereix Internet, desenvolupar un aprenentatge i un domini tècnic i conèixer el llen
guatge Java 

• Adreçat a: 

Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica 

• Informaci6: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telif<m: 93 402 11 O 3 

Fa.-r: 93 402 11 05 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la <locè11cia: 01/03/2000 

Import de la 111alríc11/n: 24.000 PTA 



Diploma d'extensió 

ELEMENTS DE WORD 97 

• Object111s: 

Responsable: VEGAS LOZANO, ESTEBAN 
U11itntorgà11icn: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

D11mrln: 1 (any acadèmic) 
Hores: 16 

Donar una visió general de la versatilitat d'aquest programa de tractament de textos i 
adquirir les habilitats bàsiques per a la creació de documents 

• Adreçat a: 

Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica;Persones que tin
guin interès a ampliar coneixements d'informàtica. ;Persones que tinguin interès a 
ampliar coneixements d'informàtica 

• !11/ormació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131 -1 59 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 
fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: per determinar 
lmci de la docència: 01/03/2000 

Import de la matrícula· 11.500 PTA 



Certificat d'extensió 

ELS FÒSSILS 

• Objectius: 

Responsable: OOMÈNECH ARNAL, ROSA 
l'11ita1 orgànica: DEPT. ESTRATIGRAFIA l PALEONTOLOGIA 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 

Proporcionar als participants les eines bàsiques per al reconeixement morfològic 
dels principals grups de fòssils 

• Adreçat a: 

Persones interessades a conèixer els fòssils des d'un punt de vista pràctic (mestres, 
monitors de lleure, públic en general) 

• Informació: 

Adreça: MARTÍ l FRANQUÈS, S/N 
08028 BARCELONA 

Adreça etectronica: domenech@geo.ub.es 

Telèfon: 93 402 13 79 

Fa.x: 93 402 13 40 

Preinscripció: per determinar 

/11ici de la docèllcia: 01/06/2000 

Import de fa matrícula: 20.000 PTA 

172 • Cursos d'l.iensió t:niversilària 



Diploma d'extensió 

ELS INVERTEBRATS. IDENTIF. MORFOLÒGICA l ECOL. 
DELS GRANS GRUPS l LES ESPÈCIES MÉS COMUNES 

• Objectius: 

ResfJonsnble: SERRA SORRIBES, ANTONI 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durndn. 1 (any acadèmic) 
Hores: 1 O 

Reconèixer les característiques que diferencien els grups d'invertebrats; identificar 
visualment les espècies més comunes dels diferents grups i els hàbitats i les caracte
rístiques ecològiques més rellevants dels grups i les espècies estudiats 

• Adreçat a: 

Professorat de primària i secundària, naturalistes i persones interessades en el conei
xement dels animals 

• Informació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

1élèjò11: 93 402 11 03 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: per determinar 

Inici de ta docència: 01/03/2000 

Import de la matrícula: 10.000 PTA' 

Di1•isió de Ciències Experimentals i Matcmàliques • 173 



Diploma d 'e.t·/ensió 

ESTUDI DE MINERALS AMB MICROSCÒPIA ÒPTICA 

• Objectius: 

Respo11s11ble: MELGAREJO DRAPER, JOAN CARLES 
l'nitat orgti11ica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 23 

Fornir l'alumnat d'eines metodològiques per a l'estudi sistemàtic de minerals amb el 
microscopi i aplicar aquestes eines a la determinació dels principals minerals que hi 
ha a les roques 

• Adreçat a: 

Públic en general i, en particular, llicenciats que estiguin interessats a ampliar conei
xements o docents que ensenyin mineralogia 

• lnfonnaci6: 

AdN!fa: TRAVESSERA OELES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

Fa.T: 93 402 11 05 

Prei11scripció: per determinar 

/nici de /a docè11da: 01 103/2000 

Import de la matrícula: 18.000 PTA 

174 • Cursos dfa1c1bi6 t,;nncr>11àna 



Diploma d 'e.xtensió 

EXCEL 97 AVANÇAT 

• Objectius: 

Responsable: MIÑARRO ALONSO, ANTONIO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada.· 1 (any acadèmic) 
llores: 30 

Aprofundir el coneixement i la personalització del programa Excel; desenvolupar les 
possibili tats d'Excel com a eina de caràcter científic, estadístic, etc., i aprendre i de
senvolupar aplicacions basades en llenguatge visual bàsic 

• Adreçat a: 

Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica 

• Informació: 

Adrera: TRAVESSERA OE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon. 93 402 11 03 

Fax: 93 402 11 05 

Preínscripcíó: per determinar 

Jni~i de la docència: 01/03/2000 

Import de la matrícula: 21 .000 PTA 

l>l\is1ó de Ciènc1<-s Expcnmc111als i Ma1cmàtiqucs • 175 



Certificat d'extensió 

FONTS D 'INFORMACIÓ EN BIOLOGIA 

• Objectius: 

Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica. DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 

Proporcionar a l'alumnat informació per identificar els diferents tipus d'informació 
que té a la biblioteca. Aconseguir una correcta utilització de les eines documentals i 
seleccionar amb un criteri adequat les fonts d'informació 

• Adreçat a: 

Estudiants de 1r i 2n cicle dels ensenyaments de Biologia i Bioquímica 

• Informació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèjòn 93 402 11 03 

Fax 93 402 11 05 

Preinscripció: del 15/02/2000 al 15/03/2000 

Inici de la docència: per determinar 

Import de la matrícula: 10.000 PTA 

J 76 • Cursos d'Extensió Universitària 



Certificat tl' e.,·te11sió 

FONTS D'INFORMACIÓ EN BIOQUÍMICA 

• Objectius: 

Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

011rnd11: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 

Proporcionar a l'alumnat informació per identificar els diferents tipus d'informació 
que té a la biblioteca. Aconseguir una correcta utilització de les eines documentals i 
seleccionar amb un criteri adequat les fonts d'informació 

• Adreçat a: 

Estudiants de 1r i 2n cicle de Bioquímica i Biologia 

• I11jormaci6: 

Adreça: TRAVESSERA DELES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

Fa.x: 93 402 11 05 

Preí11Scripció: del 15/02/2000 al 15/03/2000 

Inici de la docè11da: per de1ermmar 

Import de la matricula: 10.000 PTA 



Certificat d'extensió 

FONTS D'INFORMACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA 

• Objectius: 

Responsable CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Cuitat orgànica DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 30 

Proporcionar a l'alumnat informació per identificar els diferents tipus d'informació 
Que té a la biblioteca. Aconseguir una correcta utilització de les emes documentals i 
seleccionar amb un criteri adequat les fonts d'informació 

• Adreçat a: 

Estudiants de 1r i 2n cicle d'Enginyeria Química 

• fl¡formació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 13l·l59 
08028 BARCELONA 

Telèfon 93 402 11 03 

hl.t 93 402 11 05 

Prei11smpció. del 15/02/2000 al 15/03/2000 

Inici de la doci!11cia: per determinar 

!mporl de la matricula: 10.000 PTA 



Certificat tl'exlensió 

FONTS D'INFORMACIÓ EN FÍSICA l ENGINYERIA 
ELECTRÒNICA 

• Objectius: 

Res¡xmS11ble: CORNET CALVERA$, ALBERTO 
l 'mtat or¡:à11ica: DIVISIÓ DE CIENCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada. 1 (any acadèmic) 
Hores 30 

Proporcionar a l'alumnat formació per identificar els diferents tipus d'informació que 
té a la biblioteca. Aconseguir una corrrecta utilització de les eines documentals i se
leccionar amb un criteri adequat les fonts d'informació 

• Adreçat a: 

Estudiants de 1r i 2n cicle de Fi si ca i Enginyeria Electrònica 

• In.formació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon 93 402 11 03 

Fax 93 402 11 05 

Prei11Scripci6: del 15/02/2000 al 15/03/2000 

Inici de la docència per determinar 

Import 1/e la malricfllll 10.000 PTA 



Certificat d'e.'l:te11sió 

FONTS D'INFORMACIÓ EN GEOLOGIA l ENGINYERIA 
GEOLÒGICA 

• Objeclius: 

Respo11S11ble: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
l'11itatorgà11ica: OIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada· 1 (any acadèmic) 
llores: 30 

Proporcionar a l'alumnat informació per identificar els diferents tipus d'informació 
que té a la biblioteca. Aconseguir una correcta utilització de les eines documentals i 
seleccionar amb un criteri adequat les fonts d'informació 

• Adreçat a: 

Estudiants de 1r i 2n cicle dels ensenyaments de Geologia i Enginyeria Geològica 

• lnfonnaci6: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

far. 93 402 11 OS 

Premscripció. del 15/02/2000 al 15/03/2000 

!11/cl de la docència: per determinar 

lmporl de la matrícr1la 10.000 PTA 



Certificat 1/'e.t:te11sió 

FONTS D'INFORMACIÓ EN MATEMÀTIQUES 

• Objectius: 

Responsable CORNET CALVERAS. ALBERTO 
Cuitat orgànica DIVISIÓ DE CIENCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores. 30 

Proporcionar a l'alumnat informació per identificar els diferents tipus d'informació 
que té a la biblioteca. Aconseguir una correcta utilització de les eines documentals i 
seleccionar amb un criteri adequat les fonts d'informació 

• Adreçat a: 

Estudiants de 1r i 2n cicle de Matemàtiques 

• Jnfonnació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon 93 402 11 03 

Fa.r 93 402 11 05 

Prei11Scripció: del 15/02/2000 al 15/03/2000 

Inici de la óoeè11da· per determinar 
Import de la matrícula 10.000 PTA 



Diploma d'extensió 

FOTOGRAFIA DE LA NATURA: INICIACIÓ l TÈCNIQUES 

• Objeclius: 

Res¡xmsnble· SERRA SORRIBES. ANTONI 
Unitnt orgànicn: DIVISIO DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMA TIOUES 

Duradn: 1 (any acadèmic) 
Hores: 25 

Donar a conèixer els conceptes béisics de la fotografia orientada a la natura 

• Adreçat n: 

Persones amants de la natura i que tinguin càmera fotogràfica 

• !11/ormació: 

.~dreça: TRAVESSERA DE LES CORTS. 131 -159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

fax 93 402 11 05 

Prei11scripció: per detenmnar 
Inici de In docència: 01/03/2000 

Import de lt1111nlríc11fa: 12.500 PTA 



Diploma d'extensió 

FRONTPAGE 98 

• Objectius: 

Respo11sable.· CARMONA PONTAOUE, FRANCISCO DE ASÍS 
Unitat orgà11ica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 16 

Conèixer els fonaments de la publicació de pàgines web a Internet, habilitar la utilitza
ció de l'aplicació Frontpage i capacitar l'alumnat per dissenyar i publicar pàgines i per 
administrar una web 

• Adreçat a: 

Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica 

• Informació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

7èlèfo11: 93 402 11 03 

Fax: 93 402 11 05 

Prei11scripció: per determinar 
Inici de la docència: 01/03/2000 

lmporl de la matrícula: 11.500 PTA 

Di1 is ió de Ciències E.'pcrimenlals i Ma1ernà1iq11e~ • 183 



Diploma d'extensió 

INTERNET 

• Objectius: 

Ri·sponmble: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
l ·1111111 orgilnic11 DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATE MA TIOUES 

011md11 1 (any acadèmic) 
llores 20 

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

• Adreçat a: 

Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica 

• Informaci6: 

Mreçn TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telè.fe11 93 402 11 03 

Fax. 93 402 11 05 

Premscnpci6 per determinar 
Inici de la docmcia 01/0312000 

Import de /1111111/ricufll 15.000 PTA 

184 • Cun.o- d 'f\lfll>i6 l'nhf l'\1Wi2 



Diploma d'extensió 

INTRODUCCIÓ A WINDOWS 98 

• Objectius: 

Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 10 

Conèixer els aspectes elementals de la utilització de l'ordinador. manipular les unitats 
de discs i dels arxius. configurar alguns aspectes de l'ordinador i realitzar altres ope
racions bàsiques, com ara la instal·lació de maquinari (software) o la compressió 
d'arxius 

• Adreçat a: 

Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica 

• lnfonnació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

Fa.r: 93 402 11 05 

Prcinsmpció: per determinar 
Inici de la docència: 01/03/2000 

Import de la matrícula: 7 .000 PTA 



Diploma tl'extensió 

INTRODUCCIÓ l UTILITZA. DE L'ESPECTROSCÒPIA 
ULTRAVIOLADA-VISIBLE (UV-VIS) l INFRAROJA (18) 

• OlJjectíus: 

Responsable: GÓMEZ SIMON, MONTSERRAT 
Unitat orgànica.· DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 

Impartir coneixements bàsics de les tècniques en qüestió, donant sempre una orien
tació tan pràctica com sigui possible i com menys teòrica millor 

• Adreçat a: 

Tècnics de laboratori i persones acabades de llicenciar que vulguin assolir el domini 
d'aquestes tècniques 

• Informació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telijim.· 93 402 11 03 

Fax: 93 402 11 05 

Prei11scripció: per determinar 

/nici de fa docència: 01/03/2000 

Import de la matrícula: 40.000 PTA 

186 • Cursos d'Extensió ünil'ersifüia 



Diploma d'extensió 

LA RESTAURACIÓ DE LA COBERTA VEGETAL 
A LA REGIÓ MEDITERRÀNIA 

• Objectíus: 

Responsable. CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 20 

Analitzar la problemàtica particular que presenta la restauració de la coberta vegetal 
en àrees degradades de la regió mediterrània a partir de l'estudi comparatiu de casos 
concrets 

• Adreçat a: 

Persones interessades en la problemàtica de les àrees degradades a la regió mediterr
ània 

• Informació: 

Adreça: TRAVESSERA OHES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

1élèflm: 93 402 11 03 

fax: 93 402 11 05 

Prei11scripció: per determinar 

Inici de la docència: 01/03/2000 . 

Import de la matrícula: 15.000 PTA 

lli11>16 de Cíènci<'s E.-.peri111e111als i Malcmilliqucs • 187 



Diploma d'extensió 

MALES HERBES: BIOLOGIA l CONTROL 

• Objectius: 

Responsable: SANS SERRA, FRANCISCO J. 
l'nitnt orgit11icn: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durndn: 1 (any acadèmic) 
llores: 25 

Transferir els coneixements de les principals característiques biològiques de les ma
les herbes i aportar bases metodològiques per a l'avaluació del potencial d'infestació 

• Adreçat a: 

Qualsevol persona interessada en el tema 

• !nfonnació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

Fa.r: 93 402 11 05 

Preinscripci6: per determinar 
Inici de la docència: 01/03/2000 

Import de la matricula: 15.000 PTA 

188 • Cursos d'E.uensió Uni•ersilàrfa 



Diploma d'extensió 

MANIPULACIÓ DE PRODUCTES SENSIBLES A L'AIRE 

• Objectiu.s: 

Responsable: COSTA SALA, RAMON 
l'nit11torgl111ica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada· 1 (any acadèmic) 
llores: 30 

Introducció a les tècniques d'obtenció i manipulació de productes que no poden en
trar en contacte amb cap dels components de l'atmosfera 

• Adreçat a: 

Professorat de secundària, llicenciats i estudiants de segon cicle de ciències, tècnics 
de laboratori i graduats en Química (FP) 

• Informació: 

Adreça: TRAVESSERA DELES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

Fa:r: 93 402 11 05 

Prei11scripci6: per determinar 

Inici de la docència: 01/03/2000 

Import de lt1 mt1tric11/t1: 30.000 PTA 

1>111sió de Clèncle$ Experimentals i Matemàtiques • 189 



Diploma d'e.Yle11sió 

MINERALS PRECIOSOS: EL MÓN DE LES GEMMES 

• Objectius: 

Responsable: NOGUÉS CARULLA, JOAQUÍN MARÍA 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 22 

Donar a conèixer quin es l'àmbit de la gemmologia i quins són els materials que es fan 
servir com a gemmes, que són principalment minerals. Veure, també, quines són les 
característiques més destacades dels materials d'interès gemmològic i les tècniques 
que es fan servir per identificar-los 

• Adreçat a: 

Persones que vulguin saber que són les gemmes i les seves característiques 

• !11for111ació: 

Adreça: TRAVESSERA OE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 01/03/2000 

Import de la matrícula: 18.000 PTA 

190 • CuNJ> J'fa1ensió t:nilersitària 



Diploma d'extensió 

OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA AMATEUR AVANÇADA 

• Objectius: 

Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Dumda: 1 (any acadèmic) 
/fores: 30 

Adquirir els coneixements pràctics i les nocions fonamentals sobre les tècniques as
tronòmiques observacionals més importants per aplicar-los a l'observació activa 
mitjançant detectors eco 

• Adreçat a: 

Afeccionats a l'observació astronòmica 

• Jr¡(ormació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

Fax 93 402 11 05 

Prei11scripci6: per determinar 

Inici de la docència: 01 /03/2000 

Import de la 111atríc11/a: 20.000 PTA 

Oi1i'ió de C1•n<ies faperimc111al< i 1lla1cmà1iques • 191 



Diploma d'e.'\:tensió 

PLANTES AMB FLORS: OBSERVACIÓ l IDENTIFICACIÓ 

• Objectius: 

Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
l'nitat orgimica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

oumda: 1 (any acadèmic) 
Hores: 25 

Introduir l'alumnat en el món de la botànica i proporcionar-los les eines necessàries 
per poder estudiar i identificar les plantes més corrents en la nostra llora 

• Adreçat a: 

Persones interessades en la botànica 

• Informació: 

Mreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

1'elèjo11: 93 402 11 03 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: per determinar 

Inici de'" docència: 01/03/2000 

Import de la matricula: 16.000 PTA 

192 • Cursos d'E.'1ensi6 l.'n"ersiliina 



Diploma d'extens ió 

PROGRAMACIÓ AMB VISUAL BASIC 

• Objectius: 

Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unilnt orglt11ica. DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Dumda: 1 (any acadèmic) 
llores· 30 

Conèixer les característiques principals de l'entorn de programació Visual Basic i ad
quirir coneixements de programació que permetin crear aplicacions potents 

• Adreçat a: 

Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica 

• lnfonnació: 

Adreça. TRAVESSERA DELES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telefon: 93 402 11 03 

Fa.r. 93 402 11 05 

Preí11scripció: per determinar 

Inici de In docència: 01/03/2000 

Import de In matrícula: 21 .000 PTA 

Oil·ísió dt Cifficies üperi~n13ls i Ma1emi1iqucs • 193 



Diploma d'extensió 

PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES 
l DESENVOLUPAMENT RÀPID D'APLICACIONS AMB DELPHI 

• Objectius: 

Responsable: SÀNCHEZ PLA, ALEXANDRE 
l nitatorgimica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores· 30 

Introduir l'alumnat a la programació visual amb una eina RAD com és el Delphi, pre
sentar els fonaments de la programació orientada a objectes mitjançant Object Pascal 
i realitzar programes potents de manera senzilla fent servir el Oelphi 

• Adreçat a: 

Persones que tinguin interès per introduir-se en la programació visual i realitzar pro
grames potents de manera senzilla 

• Informació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telè.fo11: 93 402 11 03 

fax: 93 402 11 05 

Prei11scripció: per determinar 

Inici de la docència: 01/03/2000 

Import de la matricula: 22.000 PTA 

194 • Cul'$0~ d'Ex1ensió Uni,ersi1àna 



Diploma d'extensió 

QUÍMICA A INTERNET 

• Objectius: 

Respomable: ALEMANY CAHNER, PEDRO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 

Explorar les eines disponibles a Internet per facilitar la comprensió dels conceptes 
químics bàsics (tipus de reaccions. estructura molecular, etc.) i estudiar els avantat
ges que la xarxa comporta (interactivitat, gran nombre d'exemples, etc.) 

• Adreça! a: 

Professorat d'ensenyament secundari i docents en general 

• Informació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

Fax.· 93 402 11 05 

Prei11scrípció: per determinar 

Inici de la docència: 01/03/2000 

lmporl de la malrícula: 9.000 PTA 

º" ,,,ó de C1rncies t.\pcnmentals í Matcmà11ques • I 95 



Diploma d'extellsió 

TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEPARACIÓ: 
CURS PRÀCTIC DE CROMATOGRAFIA DE GASOS 

• Objectius: 

Responsable: MOYANO MORCILLO, ENCARNACIÓN 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 20 

Actualitzar i ampliar els coneixements teòrics i pràctics de les tècniques de separació 
analítiques pel que fa a l'ús de la cromatografia de gasos (GC) 

• Adreçat a: 

Tècnics de laboratori, llicenciats i enginyers 

• Informació: 

Mreça: TRAVESSERA DELES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

Fa.1·. 93 402 11 05 

Prei11scripçió: per determinar 

Inici de la docència: 01/03/2000 

Import de la matrícula: 25.000 PTA 

196 • Cur..os d'Exrensió Uno·erso1ina 



Diploma d'extensió 

TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEPARACIÓ: 
CURS PRÀCTIC DE CROMATOGRAFIA DE LÍQUIDS 

• Objectius: 

Responsable: PUIGNOU GARCIA, LLUÍS 
Unítatorgimicn: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
l/ore.~· 20 

Actualitzar i ampliar els coneixements teòrics i pràctics de les tècniques de separaciò 
analítiques pel que fa a l'ús de la cromatografia de líquids (LC) 

• Adreçat a: 

Tècnics de laboratori, llicenciats i enginyers 

• Informació: 

Adreça. TRAVESSERA DELES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon. 93 402 11 03 

fill'. 93 402 11 05 

Preinsmpc16: per determinar 
Inici de la docència: 01 /03/2000 

Import de la 11u1trícu/a· 25.000 PTA 



Diploma d'extensió 

TÈCNIQUES ESPECTROSCÒPIQUES D'ANÀLISI: CURS 
PRÀCTIC D'ESPECTROSCÒPIA MOLECULAR l ATÒMICA 

• Objectius: 

Responsabfe: BARBOSA TORRALBO, JOSÉ 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 

Actualitzar i ampliar els coneixements teòrics i pràctics de les tècniques espectrosc
òpiques d'anàlisi de més implantació, com ara l'espectrofotometria d'absorció mole
cular de radiació visible i ultraviolada, i l'espectrofotometria d'absorció atòmica de 
flama 

• Adreça/ a: 

Tècnics de laboratori, llicenciats i enginyers 

• informació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfun: 93 402 11 03 

Fax: 93 402 11 05 

Prei11Scripció: per determinar 

Inici de In docència: 01/03/2000 

Import de la matrícula: 25.000 PTA 

198 • Cursos dhttmió Lni>'crsirària 



Certificat d'extensió 

TEMES ACTUALS EN PALEONTOLOGIA 

• O/Jj('C/i11.s: 

R<'</><ms.1ble MARTINELL CALLICO JORDI 
li11tat 11ry:1it11r11 DEPT. ESTRATIGRAFIA l PALEONTOLOGIA 

Oumdn. 1 (any acadèmic) 
llores· 20 

Introduir l'alumnat en el mon de la paleontologia tot presentant-ne les principals dis
ciplines i discullnt els camps de recerca més rellevants en l'actualitat 

• 1ldreç11t a: 

Persones interessades en la paleontologia i en l'estai actual de coneixements sobre 
temes corn ara l'origen de la vida. l'evolució, les extincions, els dinosaures, l origen 
de l'home. etc. 

• Informació: 

.lún-ça MARTÍ l FRANQUES. S.~ 
08028 BARCELONA 

. ldfl'Ça rl«lromca 1ord1m@geo ub.es 

Td<''fim. 93 402 13 79 

far 93 402 13 40 

Pm""'"lfX'"' per delem11nar 
lniode/adixt'tl<llJ 01104 12000 

lmf)(Jrl de la 11111triml11 15.000 PTA 



Diploma d'extensió 

UN TOMB PER LA GALÀXIA: DEL SISTEMA SOLAR 
A LES ESTRELLES 

• Objectius: 

Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unflatorgà11ica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 

Adquirir coneixements bàsics sobre l'estructura i l'evolució dels objectes més co
muns de la nostra galàxia, des dels pertanyents al Sistema Solar fins a la mateixa Via 
Làctia considerada com un tot 

• Adreçat a: 
Persones interessades en l'astronomia que vulguin iniciar-se i aprofundir en l'estudi 
del Sistema Solar i de la Via Làctia 

• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

Telèfo11: 93 402 11 03 

Fax: 93 402 11 05 

Prei11scripci6: per determinar 

/11ici de la docència· 01/03/2000 

Import de la matrícula: 20.000 PTA 

200 • Cuoos d'E.\1enSió l!nnmit2ria 

-



Diploma d'extens ió 

UNIX PER A USUARIS 

• Object i us: 

Responsflble CORNET CALVERAS, ALBERTO 
l i1itat orgànica: DIVISIÓ DE CIENCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada. 1 (any acadèmic) 
Hores: 1 O 

Conèixer els conceptes bàsics d'UNIX 

• Adreçat a: 

Persones que han de treballar amb sistemes UNIX 

• !11/ormació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

Fa:c; 93 402 11 05 

Prei11scripció per determinar 

lnid de la dtri11da 01/03/2000 

Import de fa matricula· 10.000 PTA 



Diploma d'extensió 

UNIX-LINUX. ADMINISTRACIÓ AVANÇADA 

• Objectius: 

Rcspo11s11blc. CORNET CALVERA$, ALBERTO 
l'nitat orgimica: DIVISIÓ DE CIÉNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores. 10 

Aprofundir en el sistema operatiu UNIX en l'àmbit de l'administració, la seguretat i els 
serveis crítics 

• Adreça! a: 

Usuaris amb coneixements bàsics d'UNIX i administradors de sistemes que vulguin 
ampliar í aprofundir els coneixements en els camps de la seguretat, el manteniment i 
els serveis de xarxa 

• lnformaci6: 

Atll?fll· TRAVESSERA OELES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

fn.\·: 93 402 11 05 

Prei11scripció. per determinar 

/ma tfe In docència 01 10312000 

Import de la 111alriet1/a 16.000 PTA 

202 • Cur>OS d uten'oó l'nht'.f>1llm 



Oiploma d'eJ:/ensió 

UNIX-LINUX. ADMINISTRACIÓ BÀSICA 

• Objectius: 

Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
C11itat orgànica. DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Duradt1. 1 (any acadèmic) 
llores: 15 

Adquirir coneixements bàsics i suficients per desenvolupar tasques d'instal·lació, ad
ministració i manteniment de sistemes UNIX en xarxa 

• Adreçat a: 

Persones amb coneixements d'inform~tica que desitgin adquirir una bona formació 
en UNIX 

• J11for111aci6: 

Adreça TRAVESSERA OELES CORTS. 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon- 93 402 11 03 

Fax 93 402 11 05 

Prei11scripció: per determinar 

/11ici de la docència· O 1/03/2000 

Import de la matríalÍa 18.000 PTA 

))11isi6 lk Cotn<~ E.\pcn111enul> i M21crnl11qucs • 203 



Diploma d'e.xtensfó 

WORD 97 AVANÇAT 

• Objec/ius: 

Responsable. OCAÑA REBULL, JORGE 
U11it11t orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores 30 

Adquirir coneixements sobre les característiques avançades, útils i poc utilitzades de 
Word i adquirir habilitats per a la creació de documents de caràcter i aspecte profes
sional 

• Adreçat a: 

Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica 

• lnfor111ació: 

Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telè/011 93 402 11 03 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció. per determinar 

Inici de la docè11cia· 01/0312000 

Import de la matrícula: 21.000 PTA 



Divisió de Ciències 

de la Salut 



Certificat d'extens ió 

CURS SUPERIOR DE QUIROMASSATGE 

• Objectius: 

Respo11s11ble. RUANO GIL. DOMINGO 
li1itnt nrgàmca DEPT. CIÈNCIES MORFOLOGIQUES l 

ODONTOESTOMATOLOGIA 
Durtuftr 1 (any acadèmic) 

llores: 50 

Donar als professors de quiromassatge terapèutic i als professors sanitaris els con
ceptes neurològics fonamentals per a l'aplicació de les tècniques de quiromassatge 
terapèutic i teràpia manual, així com donar-los a conèixer les tècniques neuromuscu
lars 

• Adreçat a: 

Ouiromassagistes. terapeutes manuals i professionals sanitaris. Ouiromassa

Gistes, terapeutes manuals i professionals sanitaris 

• 111.formació: 

.ldreçn. FACULTAT DE MEDICINA. CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 

Adreça electrònica. ddep01 -1@med.ub.es 

Telefon: 93 402 19 00 / 93 403 52 62 

Fn.r. 93 403 52 60 

Preít1scripció del 10/11/1999 al 1 o,, 1 Z 1999 

lníc1 de la d1Xè11cw · 01102/2000 

Import de la matrimlt1 · 70.000 PTA 



Diploma d'extensió 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS l CONSULTORIA 
EN LES ORGANITZACIONS 

• Objectius: 

Responsable: DÍAZ DE QUIJANO DE ARANA, SANTIAGO 
Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 

Durada· 2 (anys acadèmics) 
llores: 605 

Formar els professionals de l'àrea dels recursos humans i de la consultoria en organit
zacions, en els coneixements i les habilitats requerits per a la professió, dotant-los 
d'eines, marcs teòrics i procediments adequats a aquesta finali tat 

• Adreçat a: 

Professionals de la consultoria i l'organització d'empreses en l'àmbit del sistema 
humà 

• Injòrmacíó: 

Adreça: PALAU DE LES HEURES {CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 

Adreça electrònica: rrhh@efc.fbg.ub.es 

Telèfon: 93 428 45 85 l 93 428 29 43 

Fa.r: 93 428 62 31 

Preinscripció: del 15/10/1999 al 30/11/1999 

Inici de la docència: 02/01/2000 

lmpor/ de la matricula: 500.000 PTA (1r any) 

400.000 PTA (2n any) 

208 • Cursos d'Extensió Universitària 



Divisió de Ciències 

de l'Educació 



Certificat d'extensió 

CURS DE GESTIÓ l DIRECCIÓ DE CENTRES DOCENTS 
PÚBLICS 

• Objectius: 

Responsable: BORRELL, NÚRIA / LAFFITTE, ROSA M. 
Unitat orgànica.· DEPT DIDÀCTICA l ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 

Durat/a: 1 (any acadèmic) 
Hores: 66 

Capacitar l'alumnat per a 1 ·exercici de la funció directiva. Conèixer i utilitzar instru
ments per a l'organització i la gestió. Analitzar models d'acció directiva o d'innovació 

• Adreçat a: 

Docents de l'ensenyament públic de centres educatius de la Diputació de Barcelona 

• Informació: 
Adreçt1: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

Telèfon: 93 403 50 56 

fax.· 93 403 50 14 

Preinscripció: per determinar 
Inici de la docència: 02/01/2000 

Import de la matrícula: gratuil 

Di,isió de Cièndl'S de l'E<lumló • 211 



Diploma d'extensió 

DIRECCIÓ l GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS 

• Objectius: 

Responsable: ANTÚNEZ MARCOS, SEílAFÍN 
Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA l ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 

Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 330 

Analitzar els components bàsics i les àrees d'activitat més comunes dels centres edu
catius a fi de construir-ne i avaluar-ne les directrius institucionals. Avaluar 
l'organització i el funcionament institucional respecte a la qualitat educativa. Analitzar 
les conseqüències de la naturalesa del treball directiu i utilitzar eficaçment els proce
diments i les eines pròpies de la funció directiva en les institucions educatives 

• Adreça/ a: 

Professionals de l'educació en actiu, especialment els qui desenvolupen tasques di
rectives 

• Jnfonnació: 

Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 

Adreça etectrò11ica. a1ulia@fbg.ub.es 

Telèfon 93 428 45 85 / 93 428 37 1 O 

Fax 93 428 63 70 

Preinscripció: del 01/12/1999 al 30/01/1999 

Inici de la docència: 01/02/2000 

Import de la matrícula. 170.000 PTA (1r any) 
170.000 PTA (2n any) 

212 • cursos d'E\lt11>16 t.:nn-..si1ària 



Certificat d'extensió 

EDUCACIÓ l DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT 

• Ohjeclius: 

Responsable: RIPOLLÈS BOSCH, ENRIOUE 
Cnitat orgànica: FACULTAT DE PEDAGOGIA 

Durada: 3 (anys acadèmics) 
llores: 430 

Contribuir, per mitjà del procés de formació i d'investigació, a l'anàlisi i a la resolució 
dels problemes que genera la situació social i educativa a El Salvador. Fomentar 
l'adquisició de coneixements que permetin la reflexió sistemàtica sobre la pràctica i 
les possibilitats de renovació i transformació social 

• Adreçat a: 

Professorat de les universitats de El Salvador i responsables de processos de forma
ció i capacitació d'educadors i educadores de centres educatius i comunitats popu
lars 

• Informació: 

Adreça: PG. VALL O'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL O'HEBRON) 
08035 BARCELONA 

Adreça electrònica: therb10d@d5.ub.es 

Telèfon: 93 403 51 99 

Fa.r: 93 403 52 01 

Preinscripció: del 15/11/1999 al 19/11/1999 

Inici de la docència: 01/02/2000 

Import de la matricula. gratuil 

Di>isió de <:rencies de JEducació • 213 



Certificat d'extensió 

EL COS EN EL LLENGUATGE. LA CLÍNICA PSICOMOTRIU 
D'ESTEBAN LEVÍN 

• Objectius: 

Responsable.· COSTA CANALS, MONTSERRAT 
l.'nitat orgànica· FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 

Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 150 

Dotar els professionals que ja tenen una formació de base en psicomotricitat, d'una 
sèrie d'instruments i recursos que els permetin especialitzar-se específicament en la 
línia metodològica d'Este ban Levín. Donar-los a conèixer els diferents procediments 
utilitzats en el camp clínic terapèutic amb mediació corporal. Possibilita que siguin 
capaços d'elaborar tot el procés terapeuticopsicomotriu, des del començament fins 
al final, tot abastant-ne els elements bàsics: la direcció de la cura; l'estructura del 
símptoma psicomotor; la transferència en la clínica psicomotriu com un eix; la posi
ció del cos del nen i la posició del cos del terapeuta; estratègies i tàctiques en la clíni
ca; saber trobar el lloc dels pares en el tractament psicomotor; quan i com acabar? 

• Adreçat a: 

Professionals amb pràctica en el treball psicomotor i molt interessats en la formació 

• Informació: 

Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 

Adreça e/ectrò11ica: mcosta@dS.ub.es 

Telèjo11: 93 403 50 19 

Ftlr 93 403 50 11 

Prei11scripci6: del 01/12/1999 al 30/01/2000 

Inici de la docència: 01/02/2000 

Import de la mntria1lt1 200.000 PTA 

214 • Cursos d'~1cnsló l:nilwsi1ilrla 



Certificat d'extensió 

FONTS D'INFORMACIÓ EN EDUCACIÓ 

Respo11s11ble: ESPÍN LÓPEZ, JÚLIA VICTORIA 
Unitat orgil11ica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE t.:EDUCACIÓ 

f)zmula: 1 (any acadèmic) 
llores: 30 

• Objectius: 

Conèixer tots els recursos bibliogràfics de què disposa la BUB i aconseguir una for
mació bàsica per tal d'utilitzar-la òptimament. Conèixer les eines per tal d'accedir a la 
informació dintre d'un àmbit específic. així com l'ús de les noves tecnologies 

• Adreçfll a: 

Estudiants de l'àrea de Ciències de l'Educació o de la UB 

• !11for111flció: 

Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS V.HEBRON) BIBLIOTECA 
08035 BARCELONA 

Adreça electrònica: montane@dS.bib.ub.es 

7l·lè/011: 93 402 1 o 32 / 93 402 90 76 

Fax.· 93 402 90 77 

Preinscripció: del 07 /02/2000 al 18/02/2000 

/nici de la tfocè11ci11: 02/03/2000 

Import de la matrícula: 10.000 PTA 

Dl\.soó d~ Cièncoo de l Eduo<ió • 21 S 



Certificat d'extensió 

GESTIÓ l DIRECCIÓ DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS 
(D , ENSENYAMENT PRIMARI l SECUNDARI) 

• Objectius: 

Responsable BORRELL, NÚRIA l ANTÚNEZ, SERAFÍ 
Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA l ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 

D11mda: 1 (any acadèmic) 
Hores: 60 

Capacitar l'alumnat per a l'exercici de la funció directiva. Conèixer i utilitzar instru
ments per a l'organització i la gestió. Analitzar models d'acció directiva. Elaborar un 
projecte d'acció directiva 

• Adreçat a: 

Docents de l'ensenyament primari i secundari públic 

• lnfomwció: 

Adreça: PG. VALL D'HEBRON. 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 

Telèfon 93 403 50 56 / 93 403 50 46 

Preinscripci6: per determinar 

Inici de la docència· 02/01/2000 

Import de la matrícula: gratu'rt 

216 • Curws d'F,xrensió Uní,tr.iilàrit 



Diploma d'extensió 

GESTIÓ l ORGANITZACIÓ DE BIBLIOTEQUES 
UNIVERSITÀRIES 

Re.1po11sabte: ESTIVILL RIUS, ASSUMPCIÓ l SEGUÍ PALOU, ROSA 
Unitat orgànica: FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA l DOCUMENTACIÓ 

Durad(I: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 300 

• Objectius: 

Facilitar el coneixement i els recursos tècnics necessaris per a la construcció d'un 
sistema bibliotecari al servei de la docència i la recerca. Aportar formació tècnica al 
personal bibliotecari per tal d'optimitzar els recursos humans i materials 

• Adreçat a: 

Personal tècnic de les biblioteques de El Salvador i Nicaragua 

• Informació: 

Adreça: MELCIOR DE PALAU, 140 
08014 BARCELONA 

Adreça electrònica: segui@eubd.ub.es 

Telèfon: 93 403 57 85 l 93 403 57 73 

Fax: 93 403 5772 

Prei11Scripció: del 01/02/2000 al 21 /02/2000 

Inici de la docència: 01/07/2000 

Import de la matricula: gratuil 
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Certificat d'extensió 

PERSPECTIVES DE GÈNERE l DESENVOLUPAMENT 

• Objectius: 

Ne.tp()l1sable.· HERAS TRIAS. PILAR 
Cuitat orgtimca: FACULTAT DE PEDAGOGIA 

Durada: 2 (anys acadèmics) 
llores: 510 

Contribuir, mitjançant processos de formació. a transformar les relacions de gènere 
en els processos de desenvolupament de la societat nicaragüenca des d'una postura 
crítica, responsable i negociadora. Oferir un marc teorico-conceptual de caràcter in
terdisciplinari per a l'anàlisi, la comprensió i la reflexió sobre les relacions de gènere. 
Atendre les diferents i específiques temàtiques i problemàtiques de discriminació per 
raó de gènere en el context actual nicaragüenc, en relació amb d'altres problemàti
ques de desigualtat social i en diferents àmbits de la vida social. Aportar informacions 
bàsiques referides a l'agenda mundial sobre gènere i la seva aplicació en polítiques 
socials locals i internacionals. 

• Adreçat a: 

Persones que treballen com a educadores o dinamitzadores socials en les comuni
tats, en projectes de desenvolupament huma, que atenen 'i/o volen atendre les dife
rents problemàtiques derivades de les desigulatats sexo-genèriques. 

• Informació: 

.ttlreça: PG. VALL O'HEBRON. 171 (CAMPUS VALL O'HEBRON) 
08035 BARCELONA 

.ldll'{'" ckctrimira thpht45d@d5 .ub.es 

T<'lefon. 93 403 51 99 

f¡4~ 93 403 52 o 1 

l'rci11scripcíó: del 01/06/1999 al 15/06/1999 

Inici de /11 dod:11cí11 01/02/2000 

Import tle /111111ttric11/11· graturt 



Cert ificat d 'extensió 

PERSPECTIVES DE GÈNERE l DESENVOLUPAMENT 

• Objeclíus: 

Res/J(mmble. HERAS TRIAS, PILAR 
l'11ilat org1i11ica: FACULTAT DE PEDAGOGIA 

Durada: 2 (anys acadèmics) 
llores: 510 

Contribuir, mitjançant processos de formació, a transformar les relacions de gènere 
en els processos de desenvolupament de la societat nicaragüenca des d'una postura 
crítica, responsable i negociadora. Oferir un marc teorico-conceptual de caràcter in
terdisciplinari per a l'anàlisi, la comprensió í la reflexió sobre les relacions de gènere. 
Atendre les diferents i específiques temàtiques i problemàtiques de discriminació per 
raó de gènere en el context actual nicaragüenc, en relació amb d'altres problemàti
ques de desigualtat social i en diferents àmbits de la vida social. Aportar informacions 
bàsiques referides a l'agenda mundial sobre gènere i la seva aplicació en polítiques 
socials locals i internacionals. 

• Adreçat a: 

Persones que treballen com a educadores o dinamitzadores socials en les comuni
tats, en projectes de desenvolupament humà, que atenen i/o volen atendre les dife
rents problemàtiques derivades de les desigulatats sexo-genèriques. 

• !11Jormació: 

Mreçfl: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 

Mr<•c;11 elcctrimica thpht45d@d5 .ub.es 

Te/efó11 93 403 51 99 

fin 93 403 52 O 1 

l're111srripc1ó del 01/06/1999 al 15/0611999 

111/ci de la do«èncin: 01/02/2000 

Import de /11 11111/rímla: gratu1t 



Certificat d'e.d ensió 

POESIA l EDUCACIÓ 

Re.1po11sable: PRATS RIPOLL.MARGARIDA l DÍAZ-PLAJA, ANA 
Unitat orgà11ica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 

Durada· 1 (any acadèmic) 
llores: 30 

• Objectius: 

Donar orientacions a l'alumnat per descobrir les possibilitats educatives de la poesia, 
sobretot en la formació de la sensibilitat i la intel·l igència. Donar pautes per aprendre a 
comunicar textos poètics. Presentar experiències d'acostament a la poesia en els di
versos nivells d'ensenyament i diverses vies d'accés al text poètic 

• Adreçnl a: 

Estudiants. professors i PAS de la UB, professorat de primària i secundària i públic en 
general 

• Informació: 

Adreça: PG. VALL O'HEBRON, 171 EDIE MIGDIA (AULA POESIA} 
08035 BARCELONA 

Adreça electrò11ica: apdeb@d5.ub.es 

Telèfon: 93 403 50 96 

Fa.:r: 93 403 51 21 

Prei11scripció: del 10/01/2000 al 21/01/2000 

Inici 1/e la t!ocèncía: 17 /02/2000 

Import de la matrímla: 15.000 PTA 
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