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NORMATIVA 

PER A CURSOS DE POSTGRAU 

l AL TRES ENSENYAMENTS PROPIS 

DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Aprovada per la Junta de Govern 

de la Universitat en la sessió 

de data 25 d'abril de 2001 



La Llei orgànica l l /1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, estableix 

que les universitats poden impartir els ensenyaments següents: 

l. Títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional (homologats) 

(art. 28. l LRU), que "s'estructuraran com a màxim en tres cicles" i la supe

ració dels quals donarà dret segons cada cas a un títol de diplomat, ar

quitecte tècnic o enginyer tècnic per al primer cicle, llicenciat, enginyer o 

arquitecte per al segon cicle i doctor per al tercer cicle (art. 30 LRU). 

2. Altres diplomes i títols fent ús de l'autonomia universitària (art. 28.3 LRU). 

El RD 185 / 85, de 23 de febrer, que regula el tercer cicle d'estudis uni

versitaris, a més a més de l'ensenyament de doctorat, fa referència als tí

tols de postgraduat no oficials i els diferencia dels t ítols corresponents a 

les especialitats professionals 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 mitjançant els seus centres. 

• Que vagin adreçats a titulats universitaris (sense restringir-los a 

llicenciats). 

• Que versin sobre coneixements propis d e 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 subtítol IV del títol IV als altres ensenyaments 

en general, i en d istingeixen els ensenyaments següents propis d'aquesta Univer

sitat: 
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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: 

l . Ensenyaments oficials homologats 

l r cicle: diplomatura 

arquitectura tècnica 

enginyeria tècnica 

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 regulació dels ensenyaments no homologats (LRU, RD, EUB, Junta de Govern) i 

després de l'experiència de la UB en aquests darrers anys, sembla convenient re

collir 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 reglamentació. 
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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.115 EUB). Estan 

encaminats a la formació d'especialistes, sobretot en branques inter

disciplinàries i d'interès social. 

La Universitat, a través de les divisions, estudia quins ensenyaments 

d'especialització, segons els criteris esmentats, són adequats en les se

ves àrees de coneixement. 

Reben la denominació de màster aquells cursos que són considerats en

senyaments estables d'especialització, que tenen més de 30 crèdits i 

que són responsabilitat d'una unitat orgànica que els organitza com 

a tal. 

b) Cursos de formació pedagògica dels graduats (art. 117 EUB). Són cursos 

dirigits a la formació pedagògica dels graduats que volen dedicar-se a 

la docència. 

L'Institut de Ciències de l'Educació és un ens universitari que exerceix, 

conjuntament amb els altres centres de la Divisió de Ciències de l'Edu

cació, funcions de formació i perfeccionament del professorat, de recer

ca i d'assessorament tècnic en els diferents nivells educatius. 

c) Cursos de reciclatge, d'actualització de coneixements i de formació per

manent de professionals graduats en les diferents branques de coneixe

ment (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 di

ploma de postgrau si se superen amb aprofitament les avaluacions previstes al 

programa. 
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Els ensenyaments d'especialització de postgrau (art. 115 EUB) amb durada su

perior a 30 crèdits, poden conduir al títol de màster si se superen amb aprofita

ment les avaluacions previstes al programa. 

Per a tots els cursos esmentats més amunt es considera que un crèdit és el conjunt 

de deu hores lectives o el que estableixi com a equivalent la Junta de Govern, a 

proposta de la Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments. 

1.2 Requisits dels estudiants 

Per accedir a tots aquests ensenyaments és un requisit indispensable estar en 

possessió del títol de llicenciat, enginyer superior, arquitecte, diplomat univer

sitari, 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 cre

gui convenient l'accés de persones sense titulació universitària, es pot proposar un 

programa de contingut i preu de matrícula idèntics, com a curs d'extensió univer

sitària 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 graduada està capacitada per rebre un curs de postgrau, aquesta persona 

pot accedir a un curs d'extensió universitària idèntic generat administrativament 

només per a aquell cas, i que ha de ser aprovat per la divisió i comunicat al Ser

vei de Gestió Acadèmica. En aquestes condicions, només es pot acceptar un 

màxim del l 0% 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, facul

tats, escoles universitàries, departaments, instituts i altres entitats amb convenis 

amb la Universitat. Les unitats orgàniques de la Universitat de Barcelona poden 

recollir la proposta dels centres adscrits a aquesta per mitjà de la formalització 

del conveni oportú. 
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Cada divisió estableix el sistema per a la iniciativa, proposta, coordinació i ges

tió d'aquests cursos (comissió acadèmica, comissió de doctorat o bé una Comissió 

ad hoc 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 missió específica la coordinació i valoració dels diferents ensenyaments, sol·lici

ta 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 correspon

gui estrictament 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. 
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l.S Propostes de cursos/ensenyaments 

Els ensenyaments de postgrau, en qualsevol de les modalitats, es consideren cur

sos tancats i independents, i conduents al document acreditatiu corresponent per 

~Is qui superin amb aprofitament les avaluacions d'aquell curs. 

No obstant això, en casos extraordinaris, els ensenyaments de màster poden es

tar constituïts per diversos cursos, unitats o mòduls que tinguin entitat pròpia i po

den ser aprovats d'acord amb una programació de forma curricular. La supera

ció individual dels mòduls, cursos o unitats que continguin donarà lloc a l'obtenció 

dels documents acreditatius que corresponguin segons l'aprovació. 

L'alumne pot cursar tots els mòduls dels quals està format l'ensenyament, de 

forma global o bé en els diferents cursos, unitats o mòduls. En aquest darrer 

cas, la superació de l'últim o dels últims mòduls de què es matriculi per comple

tar la totalitat de l'ensenyament, només li dona opció a l'obtenció del títol de 

màster. 

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 programes de postgrau en convocatòries anteriors amb una li

mitació d'antiguitat màxima de cinc anys. En aquest cas, a la proposta de matrí

cula 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'adap

tació. 

Quan l'ensenyament de postgrau reculli especialitats diferents en la titulació, es 

fan propostes 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 fixat per: 

• Cursos de menys de quinze crèdits: cinc alumnes. 

• Cursos de quinze crèdits o més: vuit alumnes. 
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Per a casos justificats d'interès especial per a la Universitat de Barcelona, el di

rector del curs pot sol·licitar a la Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments 

l'aprovació de la proposta del curs amb un nombre d'alumnes inferior a l'es

tablert anteriorment. 

Quan hi ha propostes diferents d 'ensenyaments de postgrau que tenen continguts 

similars, la comissió corresponent de cada divisió ha d'instar els diferents respon

sables de curs a unificar les propostes en una de sola. 

Cas que els cursos afectin divisions diverses o que els diferents responsables no 

presentin una proposta conjunta, la Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments 

pot admetre a tràmit la proposta que consideri més adequada i l'ha de presen

tar a la Junta de Govern. 

Per a cada proposta d'ensenyament de postgrau, s'ha d'adjuntar una memòria 

que contingui: 

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 justificació explícita de comptar amb la infraestructura adequada 

per a la rea lització del curs. 

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 professors proposats per impartir l'ensenyament. 

i) Una còpia del conveni degudament formalitzat pel rector de la UB, en 

cas de tractar-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 inferior al 60%, cal adjuntar una justificació. 
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1.6 Avaluació 

Per tal de poder avaluar e ls ensenyaments postgraduats que s'impateixen a la 

UB, pel que fa referència a l grau de qualitat, competitivitat, interès del curs, 

mancances actuals i mi llores que cal introduir, es procedeix regularment a la va

loració 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 procedi

ments 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 ex

traordinaris de manca de qualitat, la Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments 

pot emetre informes negatius, durant un període no superior a tres anys, dels cur

sos 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'apro

fitament i, en determinats casos, d'un diploma (art. 119 EUB). 

Per a l'accés a aquests cursos no ca l estar en possessió de cap titulació universi

tària . 

Es consideren cursos tancats i independents. 

L'aprovació, coordinació i gestió dels cursos es duu a terme des de la divisió cor

responent, i és aquesta divisió la que expedeix, si escau, els certificats d'a

profitament o diplomes, d'acord amb el model normalitzat que els facilita el Ser

vei de Gestió Acadèmica. 

Les memòries econòmiques i tarifes de matrícula han de ser aprovades pel Con

sell Social, amb l'informe previ del conse ll de divisió corresponent, de la Comissió 

de Postgraus i A ltres Ensenyaments i de la Comissió Econòmica delegada de la 

Junta de Govern. 
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El règim econòmic i el règim del professorat d'aquests cursos són iguals als esta

blerts 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 respon

sables: 

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 correspon

gui estrictament 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 a l pla d'estudis 

aprovat. 

En aquest pla docent han de constar de forma explícita les assignatures i 

el seu caràcter (obligatòria/ optativa), aix í com els cursos, o unitats o 

mòduls, el / s nom/ s de/Is professor / s que les impartiran (professors que 

ja figuren a la proposta aprovada i solament poden ser substituïts per 

causes extraordinàries}, el període en què s'impartiran, el lloc (aula/ la

boratori} on es duran a terme les activitats, 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 secretaria de la divi

sió n'ha de donar coneixement al Servei d'Inspecció de la Universitat d e 

Barce lona. 
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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 govern de la Universitat. 

Art. 3. La col·laboració amb entitats no universitàries per a l'organització de 

les diferents modalitats d'ensenyaments de postgraus s'ha de sotmetre als con

venis 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 

complementària a l'habitual, en la realització 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 l r i 2n cicle del departament corresponent. 

Els consells de divisió han de vetllar, en tot cas, perquè l'aplicació de la força do

cent restant sigui equilibrada en els doctorats i postgraus sense petició de perso

nal nou. 

Art. S. 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 realitzi 

el Personal d'Administració i Serveis en els cursos de postgrau es regeix per la le

gislació vigent en la matèria. 
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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 pri

vat, el responsable del curs ha d'elaborar una memòria de les aportacions 

econòmiques i dels mitjans materials i humans que la UB i la entitat col·laborado

ra han de proporcionar, i també de la retribució que es preveu per a aquestes 

aportacions. 

En els casos de propostes diferenciedes per especialitats i en aquells casos ex

cepcionals 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 matrí

cula és el mateix i es presenta una única memòria econòmica amb pressupost 

idèntic. 

Art. 9. 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 direc

trius fixades per la Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments. 

Art. 1 O. L'aplicació dels superàvits eventuals es preveu a la memòria de tots els 

cursos i, si no és així, han de revertir en el pressupost general de la Universitat. Si es 

produeix dèficit, és a càrrec de la unitat orgànica responsable del curs. 

Art. 11. Qualsevol minoració dels ingressos sobre la previsió comporta una mi

noració 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 

Generalitat de Catalunya o d'altres entitats públiques o privades, poden ser 

aprovats condicionalment a l'atorgament de la subvenció. En aquest cas, la im

partició efectiva del curs s'entén condicionada al compromís ferm de l'entitat sub

vencionadora i a la matriculació real del nombre d'alumnes prèviament estimat. 
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Art. 13. Del pressupost d'ingressos, un 80% de la recaptació de matrícula ha 

de subvenir a les despeses del curs. 

A aquests efectes, d'acord amb la legislació vigent, la matrícula gratuïta es refe

reix solament als ensenyaments homologats i, per tant, en els cursos de postgrau, no 

hi ha matrícula gratuïta. Quan en virtut d'un conveni específic no es percebi l'import 

de la matrícula, són considerades com a matrícula les subvencions que implícita

ment comportin assistència d'alumnes de la institució o de l'organisme atorgant. Si 

la unitat orgànica responsable 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 

destinació dels recursos retinguts. En tot cas, una part dels ingressos han de revertir 

a les divisions per tal de subvenir a les despeses produïdes per la realització dels 

cursos i afrontar els dèficits eventuals que es puguin produir. 

Art. 1 S. Un cop aprovats formalment els pressupostos, el Servei de Comptabili

tat i Patrimoni ha d'habilitar el 40% dels crèdits de despesa, sobre els quals es 

poden iniciar els expedients de despesa necessaris per al desplegament del curs. 

Art. 16. En el moment de rebre la comunicació oficial de l'atorgament d'una 

subvenció, s'han d'habilitar immediatament el l 00% dels crèdits de despesa que 

corresponguin. 

Art. 17. Un cop liquidada i recaptada la totalitat de la matrícula, el Servei de 

Comptabilitat i Patrimoni ha de comunicar el resultat econòmic a la divisió i a la 

unitat orgànica responsable del curs i ha d'ampliar el pressupost de despeses fins 

a l'import que correspongui. 

Art. 18. El Servei de Comptabilitat i Patrimoni ha de dur a terme el seguiment 

del pressupost de cada curs. 

En tot moment, la informació pressupostària ha de ser facilitada pel Servei de 

Comptabilitat i Patrimoni a les unitats orgàniques, divisions, vicerectorat corres

ponent i Gerència. 
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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 reservat prioritàriament per a les tasques del curs a càrrec 

del qual s'ha adquirit. 

GESTIÓ ACADÈMICA 

Art. 21. La petició d'autorització 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 tam

bé per a la gestió posterior. Aquests dossiers cal que siguin presentats a les secre

taries de les divisions. 

Art. 22. Les divisions estableixen els terminis de presentació de les propostes 

dels ensenyaments de postgrau a cada divisió, que com a màxim seran els se

güents: 

Primera convocatòria: abans del 15 de març del curs acadèmic anterior a la seva 

realització. 

Segona convocatòria: abans de l' l 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 Servei 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'espe

cialització s'ha d'evitar tota confusió possible amb els estudis homologats d'es

pecialització professional que donen dret al títol oficia l d'especialista. 
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Art. 25. Abans del començament del curs acadèmic, un cop aprovat pels 

òrgans de la UB, aquesta ha de publicar un anunci a la premsa on es donin a co

nèixer els programes de màster i diplomes de postgrau aprovats. 

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 titulació 

per accedir al curs. La UB elaborarà i difondrà un programa general d'aquests 

ensenyaments. 

Art. 26. Les divisions coordinen el procés de matrícula 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 certifi

cat de les assignatures cursades, han de rebre l'informe de la Comissió de Conva

lidacions de la divisió corresponent i han de ser trameses al Rectorat per a la re

solució definitiva. 

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

l) 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 ma

tricula. 

Els alumnes que hagin formalitzat una petició d'ajut a la Genera litat o a algun al

tre centre o institució pública, que s'hagi d'ingressar directament a la Universitat, 

estan subjectes a: 
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a) Si en el moment de procedir a la liquidació econòmica ja s'ha produït re

solució favorable, l'import atorgat es dedueix automàticament de l'im

port a pagar. 

b) En cas contrari, l'alumne ha de liquidar l'import complet, i si amb pos

terioritat se li atorga ajut, la part corresponent a aquest se li ha de re

tornar un cop la Universitat de Barcelona en tingui coneixement. 

Art. 28. Finalitzat el procés de matrícula i, un cop liquidada la compensació 

econòmica dels cursos, el Servei de Gestió Acadèmica ha de trametre les ac

tes a les divisions perquè es procedeixi a la qualificació i custòdia posterior. 

Per procedir a l'expedició dels títols, diplomes i certificats de postgrau, les di

visions han de treametre al Servei de Gestió Acadèmica un certificat, segons 

model facilitat, dels documents 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 especi

ficar 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 juliol de 1988 (DOGC 3.8.88). 

Solament en cas de cursos organitzats en virtut de convenis específics -autorit

zats 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 Acadè

mica. Els títols i diplomes són signats pel rector de la Universitat de Barcelona, pel di

rector del programa i per la persona interessada. Els certificats d'aprofitament són 

signats pel professor responsable del curs i pel president de la divisió. 

Els certificats i diplomes d'extensió universitària són expedits per la divisió corres

ponent i signats pel professor responsable del curs i pel president de la divisió. 
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ENSENYAMENTS 

DE POSTGRAU 



Divisió de Ciències 

Humanes i Socials 



Màster 

ART DIGITAL 

• Responsable: GRATACOS ROIG, JORGE 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES HUMANES l SOCIALS DEPT. DISSENY l 

IMATGE DEPT. DIBUIX DEPT. PINTURA DEPT. ESCULTURA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 450 

• Objectius: 

Aprofundir en el coneixement dels debats i les discursos vinculats als mitjans de 
producció digital. Situar les concepcions de belles arts i socioh-istòria de la cultura 
visual. Afavorir la reflexió al voltant de les concepcions i els debats sacio-històrics 
vinculats a la cultura visual. Dotar l'alumnat d'eines per poder produir obres d'art 
digital i treballar en grup. Establir nexes entre el pensament, la producció i la gestió de 
l'art digital. Fomentar el plantejament de projectes consistents, creatius, rigorosos i de 
qualitat d'art digital. Afavorir l'establiment de contactes entre l'alumnat del curs i les 
empreses o institucions interessades en els projectes de l'alumnat. 

• Adre~at a: 

Tot tipus de llicenciats i professionals amb interès l'àmbit audiovisual, la comunicació 
gràfica i l'expressió artística en general. 

• Informació: 

Adresa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 

08007 BARCELONA 

Telèfon: 93 333 34 66 (ext.3726) 

Preinscripció: del 15/07 /2001 al 15/09/2001 

Inici de la docència: 15/10/2001 

Import de la matrícula: 600.000 PTA 
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Màster 

ART TERÀPIA, APLICACIONS PSICOTERAPÈUTIQUES 
DE LA PRÀCTICA ARTÍSTICA 

• Responsable: BARRAGÀN RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA 
• Unitat orgànica: DEPT. DIBUIX 
• Durada: 3 (anys acadèmics) 
• Hores: 1090 

• Objectius: 

Proporcionar coneixements teòrics i habilitats clíniques per a la pràctica de l'art 
teràpia, entès com una mena de psicoteràpia en què es fa ús de la creació d'imatges i 
objectes artístics. 

• Adre!at a: 

l Llicenciats i diplomats dels camps de Belles Arts i de Ciències de la Salut i l'Educació. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PAU GARGALLO, 4 

08028 BARCELONA 

cramos@maptel.es 

93 333 34 66 (ext.3724) 

93 334 5112 

del 10/03/2001 al 30/07/2001 

10/10/2001 

Import de la matrícula: 405.250 PTA (1r any) 

406.500 PTA (2n any) 

156.200 PTA (3r any) 
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Diploma de postgrau 

BIOÈTICA l QUALITAT DE VIDA 

• Responsable: BOLADERAS CUCURELLA, MARGARITA 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES HUMANES l SOCIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Analitzar i orientar els problemes·· bioètics. Especialitzar-se en els coneixements 
interdisciplinaris necessaris per a una comprensió correcta de les noves situacions i 
les conseqüències socials que aquestes comporten. Orientar per a la presa de 
decissions en aquest àmbit. 

• Adresat a: 

Professorat d'ensenyament mitjà; professionals de la sanitat, l'educació i els mitjans 
de comunicació; responsables institucionals; etc. Llicenciats en lletres i en ciències, 
enginyers i diplomats. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 

08007 BARCELONA 

boladera@trivium.gh.ub.es 

93 4035577 l 93 3333466 (ext.3258) 

93 449 85 10 

del 03/10/2001 al 29/11/2001 

04/02/2002 

Import de la matrícula: 160.000 PTA 

41 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Màster 

CLIMATOLOGIA APLICADA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

MARTIN VIDE, FCO. JAVIER l LLASAT, M. CARMEN 
FACULTAT DE GEOGRAFIA l HISTÒRIA 
2 (anys acadèmics) 
320 

Presentar un ampli ventall d'aplicacions de la climatologia i de la meteorologia. 
Aconseguir pràctica en l'ús de tècniques climàtiques. 

• Adre!at a: 

l Geògrafs, físics, geòlegs, biòlegs, enginyers, etc. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

BALDIRI REIXAC, S/N 

08028 BARCELONA 

jmartin@trivium.gh.ub.es 

93 440 92 00 

93 449 85 10 

per determinar 

01/11/2001 

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

150.000 PTA (2n any) 
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Diploma de postgrau 

CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI. 
CARACTERITZACIÓ, ALTERACIONS l TÈCNIQUES 
DE NETEJA 

• Responsable: CAMPO FRANGES, GEMA 
• Unitat orgànica: DEPT. PINTURA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Aprofundir en els coneixements de les tècniques de caracterització dels béns culturals 
i de les tècniques de neteja aplicades a la conservació i a la -restauració del patrimoni. 

• Adre~at a: 

Llicenciats, professionals i altres titulats relacionats amb la conservació i a la 
-restauració del patrimoni. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PAU GARGALLO, 4 

08028 BARCELONA 

restaura@trivium.gh.ub.es 

93 333 34 66 

933345112 

del 03/09/2001 al17/09/2001 

15/11/2001 

Import de la matrícula: 180.000 PTA 
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Màster 

CULTURA HISTÒRICA, SOCIETAT DE LA COMUNICACIÓ 
l NOVES PROFESSIONS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SANCHEZ MARCOS, FERNANDO 
DEPT. HISTÒRIA MODERNA 
2 (anys acadèmics) 
430 

Aquest programa pretén obrir noves perspectives laborals i posar els participants en 
contacte amb els professionals dels diferents sectors de la comunicació cultural. Així 
doncs, no es tracta de repetir coneixements ja adquirits durant la carrera sinó 
d'incorporar noves tècniques de transmissió d'aquests coneixements. El curs consta 
de sis assignatures troncals, destinades a analitzar els canvis produ1ts durant els 
darrers anys en els hàbits de consum i la seva relació amb els diversos sectors de la 
comunicació cultural, des dels productes multimèdia fins al cinema, la televisió, la 
premsa escrita, els museus i les exposicions o les activitats turístiques. 

• Adresat a: 

1. Principalment a titulats en Història, Història de l'Art, Humanitats i Belles Arts.; 2. 
Llicenciats en carreres de Lletres.; 3. Professionals del sector de la comunicació i 
difusió cultural.; 4. Responsables d'organismes públics o privats relacionats amb la 
gestió del patrimoni cultural. ; 5. Organitzadors d'activitats relacionades amb l'oci i el 
temps lliure. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

BALDIRI REIXACH S/N TORRE B PIS 3 

08029 BARCELONA 

palos@trivium.gh.ub.es 

93 333 34 66 (ext.3134) 

93 449 85 10 

del 02/05/2001 al 30/09/2001 

22/10/2001 

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

150.000 PTA (2n any) 
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Diploma de postgrau 

EL SEGLE XX A DEBAT: HISTÒRIA, ART, FILOSOFIA 
l LITERATURA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

GONZÀLEZ GALLEGO, AGUSTÍN 
FACULTAT DE FILOSOFIA 
1 (any acadèmic) 
150 

Analitzar de manera interrelacionada les idees i els fets nuclears amb què s'ha 
construït la cultura del nostre temps. 

• Adre!at a: 

Llicenciats en general interessats a ampliar coneixements sobre la problemàtica del 
segle XX. 

• Informació: 

Adre~a: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

C.DE CULT.CONTMP.DE BARCELONA. MONTEALEGRE, 5 

08001 BARCELONA 

93 306 41 00 

per determinar 

07/11/2001 

Import de la matrícula: 85.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

ESTUDIS SOBRE LA CULTURA VISUAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

HERNANDEZ HERNANDEZ, FERNANDO 

DEPT. DIBUIX 
1 (any acadèmic) 
180 

Aprofundir en el camp de coneixements vinculats a la cultura visual. Portar a terme ·· 
projectes d'investigació i realització vinculats a la cultura visual. Formar professionals 
amb criteri per donar respostes a les relacions dels individus, els grups i les 
organitzacions amb la cultura visual. 

• Adresat a: 

Professionals que puguin incorporar-se a qualsevol treball que demani una formació 
en l'àmbit de la concepció, la realització i la gestió de projectes relacionats amb la 
cultura visual. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PAU GARGALLO, 4 

08028 BARCELONA 

fhernand@trivium.gh.ub.es 

93 333 34 66 

933345112 

del 01/06/2001 al 30/09/2001 

18/10/2001 

Import de la matrícula: 175.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

EXPERT EN EDICIÓ ON LINE l ELECTRÒNICA 

• Responsable: JUFRESA MUÑOZ, MA. MONTSERRAT 
• Unitat orgànica: DEPT. FILOLOGIA GREGA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Oferir la formació teòrica bàsica en edició on line i electrònica (edició en suports 
multimèdia i hipermèdia i, en especial, Internet) entre els llicenciats d'Humanitats per 
tal de millorar les seves perspectives professionals. Oferir experiència pràctica en 
edició on line als llicenciats en Humanitats mitjançant les pràctiques en el Projecte 
Telèmac: portal d'Internet que té uns continguts docents i de formació d'Humanitats 
de la Divisió l de la UB, en col laboració amb la UPC. 

• Adre!at a: 

l Llicenciats i diplomats en qualsevol de les àrees de les Ciències Humanístiques. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

GRAN VIA DE LES CORTS, CATALANES, 585 

08007 BARCELONA 

prieto@fil.ub.es 

93 403 57 07 

del 17 /09/2001 al 08/10/2001 

19/10/2001 

Import de la matrícula: 110.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

EXPRESSIÓ-COMUNICACIÓ l LLENGUATGES 
A LA PRÀCTICA EDUCATIVA. CREACIÓ DE PROJECTES 

• Responsable: SERRANO FARRERA, SEBASTIÀ 
• Unitat orgànica: DEPT. LINGÜÍSTICA GENERAL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 240 

• Objectius: 

Integrar i interrelacionar l'expressió, la comunicació i els llenguatges en propostes 
educatives, des d'un enfocament globalitzador. Situar-les en relació significativa amb 
l'entorn i amb les arrels culturals del medi concret on es desenvolupa el treball. 
Dissenyar, elaborar, posar en pràctica i avaluar projectes, a través d'un mètode que 
propicia un espai d'anàlisi i reflexió sobre el procés d'aprenentatge i que considera el 
treball cooperatiu i el tractament de la informació. Capacitar els participants perquè 
puguin incorporar el seu aprenentatge dins la planificació i l'organització de les 
institucions en què estan implicats. 

• Adre!af a: 

Professionals que desenvolupen tasques formatives en els àmbits educatiu, de 
serveis socials, comunicatiu i sanitari . 

• Informació: 

Adre§a: 

Adre§a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ESCOLA D'EXPRESSIÓ. CISELL, 15, 2N 

08038 BARCELONA 

aacevega7@docd1.ub.edu 

93 223 24 76 

93 223 26 38 

del 02/07/2001al18/10/2001 

23/10/2001 

Import de la matrícula: 166.000 PTA 

Ensenyaments de postgrau • 48 



Diploma de postgrau 

GEOMETRIA GRÀFICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 
• Durada: 

• Hores: 

• Objecti us: 

ORTEGA DE UHLER, LUIS FELIPE 
DEPT. DIBUIX 
1 (any acadèmic) 
170 

Formar i reciclar en coneixements pedagògics els graduats relacionats amb la 
docència de la geometria, el dibuix tècnic i altres matèries afins. 

• Adre!af a: 

l Llicenciats en Belles Arts i altres disciplines. 

• Informació: 

Adreso: 

Adreso electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PAU GARGALLO, 4 

08028 BARCELONA 

bba-dibu@d1 .ub.es 

93 333 34 66 (ext. 3723) 

93 334 5112 

del 01/10/2001 al 26/10/2001 

05/11/2001 

Import de lo matrícula: 88.000 PTA 

49 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Màster 

IMMIGRACIÓ l EDUCACIÓ INTERCULTURAL 

• Responsable: BILBENY GARCIA, NORBERT 
• Unitat orgànica: DEPT. FILOSOFIA TEORÈTICA l PRÀCTICA 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 31 O 

• Objectius: 

Formació d'experts en el coneixement i tractament de la diversitat cultural en societats 
urbanes desenvolupades, i molt especialment davant el fet immigratori a Catalunya i 
Espanya. 

• Adre~at a: 

Personal i especialistes relacionats amb l'Administració de la Generalitat, Ja Diputació 
de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i altres entitats: Fons català de Cooperació al 
Desenvolupament, Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, Direcció General de Serveis Comunitaris, Servei Català de la 
Salut, FOR UM 2004 de les Cultures, Consell Municipal de la Immigració de Barcelona, 
Observatori Permanent de la Immigració 1994-2000, Servei d'Atenció 
Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats, Fòrum Manresa sobre la 
Immigració 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

Cl BALDIRI REIXAC 4-6 

08028 BARCELONA 

eticaintercultural@pcb.ub.es 

93 403 46 49 

93 403 46 68 

del 03/09/2001 al 26/10/2001 

08/01/2002 

Import de la matrícula: 275.000 PTA (1r any) 

275.000 PTA (2n any) 

Ensenyaments de postgrau • SO 



Diploma de postgrau 

MUSEUS l EDUCACIÓ 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

HERNANDEZHERNANDEZ,FERNANDO 
DEPT. DIBUIX 
1 (any acadèmic) 
150 

Formar professionals dedicats a +'educació dins el marc dels museus i altres 
equipaments. Formar professionals de l'ensenyament que vulguin aprofitar al màxim 
el museus com a eines educatives. 

• Adre~at a: 

l Llicenciats en Belles Arts, Geografia i Història, Pedagogia i altres disciplines. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PAU GARGALLO, 4 

08028 BARCELONA 

cpadro@trivium.gh.ub.es 

93 333 34 66 

93 334 5112 

del 01/09/2001 al 30/09/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 180.000 PTA 

S 1 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Diploma de postgrau 

NOVES APROXIMACIONS A LES HUMANITATS: 
ESTUDIS CULTURALS 

• Responsable: SEGARRA MONTANER, MARTA 
• Unitat orgànita: DEPT. FILOLOGIA ROMÀNICA 

0150600@@@ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 160 

• Objectius: 

Proporcionar línies metodològiques als llicenciats i al professorat d'ensenyament 
secundari en l'àmbit de les humanitats. Es tracta de familiaritzar-los amb les noves 
aproximacions crítiques que responen als canvis socials i científics més recents, per 
tal que puguin aplicar- les a la seva activitat docent, present o futura. Per tant, es 
tractaran temes com l'aplicació de la psicoanàlisi en els textos literaris , l'impacte del 
postcolonialisme en l'art i la cultura, el multiculturalisme, la literatura comparada, 
l'anàlisi del cinema o la música popular. La infraestructura de què disposem és la 
proporcionada per la Facultat de Filologia de la UB. El curs respon a una demanda 
social no satisfeta pels cursos de postgrau ja programats. 

• Adre~at a: 

l Professionals i persones interessades en el tema. 

• l nformació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

C.DONA l LITERATURA. GRAN VIA CORTS CATALANES, 585 

08007 BARCELONA 

cdona@lingua.fil.ub.es 

93 402 90 35 l 93 403 56 55 

93 402 90 35 

del 01/10/2001 al 05/10/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 130.000 PTA 

Ensenyaments de postgrau • 52 



Diploma de postgrau 

TÈCNIQUES EDITORIALS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

MASCARÓ PONS, JAUME FRANCESC 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES HUMANES l SOCIALS 
1 (any acadèmic) 
200 

l Formació de tècnics especialistes en-·edició i producció editorial. 

• Adre!at a: 

l Llicenciats, enginyers superiors, graduats superiors. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 

08007 BARCELONA 

master@d1 .ub.es 

93 403 57 00 

del 15/09/2001 al 10/10/2001 

05/11/2001 

Import de la matrícula: 225.000 PTA 

S.3 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Diploma de postgrau 

TEXTS CARDINALS DE LA HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA: 
DE PARMÈNIDES A FOUCAULT 

• Responsable: CANDEL SANMARTIN, MIGUEL 
• Unitat orgànica: DEPT. HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA, ESTÈTICA l FILOSOFIA DE LA 

CULTURA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Assolir, per tal de prendre consciència dels fonaments de la nostra cultura, un 
coneixement aprofundit de diversos textos clau dels autors més representatius de la 
història de la filosofia, des dels antics grecs fins als nostres dies. Això comporta, 
d'una banda, una aproximació al text original , per bé que amb l'ajut d'una traducció 
actual, i de l'altra . la utilització de la literatura més actual sobre el tema. 

• Adre~at a: 

Titulats superiors de qualsevol disciplina, tant especialistes del camp de la filosofia 
com d'altres camps del coneixement que tinguin interès, a aprofundir els seus 
coneixements els primers, i a eixamplar la perspectiva teòrica de llur tasca 
professional els segons. 

• Informació: 

Ad resa: COLLEGI MAJOR PENYAFORT, AV. DIAGONAL 643 

08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 216 27 00 l 93 216 27 04 

Fax: 93 216 27 02 

Preinscripció: del 03/09/2001 al 28/09/2001 

Inici de la docència: 01 /10/2001 

Import de la matrícula: 120.000 PTA 

Ensenyaments de postgrau • 54 



Divisió de Ciències 

Jurídiques, Econòmiques 

i Socials 



Màster 

ADMINISTRACIÓ l GESTIÓ EN CURES D'INFERMERIA 

• Responsable: RODRÍGUEZ DÍAZ, J. A. l TEIXIDOR FREIXA, M. 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 600 

• Objectius: 

Capacitar tècnicament i humanament eis professionals de la Infermeria en els àmbits 
de l'administració i la gestió sanitària. Proporcionar les bases instrumentals que 
facilitin les tasques d'administració i de gestió en infermeria. Analitzar i avaluar la 
problemàtica de l'administració en infermeria. 

• Adre~at a: 

l Diplomats en Infermeria. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

EUI SANTA MADRONA - ESCORIAL, 177 

08024 BARCELONA 

secretaria.pg@smadrona.ub.es 

93 254 42 00 

93 254 42 01 

del 01 /09/2001 al 15/09/2001 

05/11/2001 

Import de la matrícula: 350.000 PTA (1r any) 

300.000 PTA (2n any) 

57 • Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 



Diploma de postgrau 

ADMINISTRACIÓ l GESTIÓ PÚBLICA l RÈGIM JURÍDIC 
DE L'AUTONOMIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

VINTRO CASTELLS, JUAN 
DEPT. DRET CONSTITUCIONAL l CIÈNCIA POLÍTICA 
1 (any acadèmic) 
200 

Incrementar la capacitació del personal al servei de les administracions de la Costa 
Atlàntica (CA). Completar la formació dels docents dels centres universitaris de la CA. 
Contribuir a l'enfortiment de les institucions autonòmiques i locals de la CA. 

• Adre~at a: 

Persones que presten serveis a les diverses administracions de la CA;; especialment 
les que tenen responsabilitats de gestió pública; docents universitaris de matèries 
relatives a la gestió pública i a l'organització autonòmica; persones que pel seu perfil 
professional puguin desenvolupar en el futur funcions de gestió administrativa a les 
institucions de la CA. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684. ED.ILERDENSE, DESPATX 306 

08034 BARCELONA 

jvintro@dret.ub.es 

. 93 402 43 97 l 93 402 44 08 

per determinar 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: Gratuït 

Ensenyaments de postgrau • 58 



Màster 

AGÈNCIES DE VIATGES: GESTIÓ l VENDA 
DE PRODUCTES l SERVEIS TURÍSTICS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROSSELLO NICOLAU, GASPAR ALONSO 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES l SOCIALS 
1 (any acadèmic) 
600 

Preparar professionals que, des del mateix moment de la seva incorporació, puguin 
assumir posicions de lideratge en l'àmbit de la gestió i venda de productes i serveis 
turístics, desenvolupant-se com a directiu per contribuir a la consolidació i ampliació 
de les empreses de viatges. 

• Adre!af a: 

Titulats universitaris que vulguin assumir responsabilitats en el camp de la 
comercialització de productes i serveis turístics en el sector de les agències de 
viatges;Titulats universitaris que vulguin asumir responsabilitats en el camp de la 
comercialització de serveis i productes turístics en el sector de les agències de 
viatges. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CETT. AV. CAN MARCET, 36-38 

08036 BARCELONA 

cett@cett.es 

93 428 07 77 

93 428 67 77 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 450.000 PTA 
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Certificat d'aprofitament 

ANÀLISI DE LA SEGURETAT 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SABATÉ DELGADO, JULIO 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
100 

Aconseguir una perspectiva eminentment pràctica dels factors que condicionen .. la 
percepció de la seguretat o inseguretat en la nostra societat. 

• Adre!af a: 

l Personal vinculat a l'ambit de la seguretat 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TINENT CORONEL VALENZUELA, 1-11 

08034 BARCELONA 

mmartin@riscd2.eco.ub.es 

93 329 04 06 l 93 402 18 05 

93 280 23 78 

del 15/10/2001 al 31 /10/2001 

21 /11/2001 

Import de la matrícula: 150.000 PTA 

Ensenyaments de postgrau • 60 



Màster 

ASSESSORIA FISCAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

PONT CLEMENTE, JOAN FRANCESC 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
2 (anys acadèmics) 
820 

Proporcionar una formació teòrica i pràctica als graduats universitaris en la professió 
d'assessor fiscal. 

• Adre~at a: 

Titulats universitaris de les àrees de l'empresa, l'economia i el dret, i altres titulats que 
acreditin una formació de postgrau suficient o experiència professional prèvia. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 696. 1 A. PLANTA DESPTAX 119 

08034 BARCELONA 

rodoreda@emp.ub.es 

93 402 19 92 l 93 402 19 93 

93 403 59 06 

del 14/05/2001 al 14/09/2001 

08/10/2001 

Import de la matrícula: 460.000 PTA (1r any) 

460.000 PTA (2n any) 

61 • Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 



Màster 

ASSESSORIA l CONSULTORIA IMMOBILIÀRIA 

• Responsoble: NOVELLA IZQUIERDO,J. l BERNARDOS DOMINGUEZ,G. 
• Unitot orgànica: DEPT. POLÍTICA ECONÒMICA l ESTRUCTURA ECÒNOMICA 

MUNDIAL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 300 

• Objectius: 

Proporcionar les noves eines de gestió en l'àrea de l'assessoria i la consultoria 
immobiliàries tant als professionals actuals del mercat immobil iari (administradors de 
finques, agents de la propietat immobiliària, promotors, consultors, etc) com a les 
persones que provenen d'altres professions (advocats, administradors d'empreses, 
economistes, arquitectes, etc.)i tenen la intenció de desenvolupar el seu treball dins 
d'aquest sector. 

• Adre!at a: 

En termes generals, el màster va adreçat als professionals de l'assessorament, la 
consultoria i la gestió immobiliària, així com a totes les persones que, encara que en 
l'actualitat no realitzin una activitat professional en aquests camps, tenen previst 
fer-ho en el futur. ;En concret, podem distingir tres tipus de públic objectiu: ; 
administradors de finques, agents de la propietat immobiliària, promotors d'edificis, 
consultors, assesssors i gestors immobiliaris; advocats, economistes, 
administradors d'empreses, arquitectes tècnics i superiors; ; graduats en els Estudis 
Immobiliaris i de la Construcció de la Universitat. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 
Telèfon: 
Fax: 
Preinscripció: 
Inici de la docència: 

DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 
gonber@eco.ub.es 
93 402 19 43 
93 403 58 32 
per determinar 
05/11/2001 

Import de la matrícula: 380.000 PTA 

Ensenyaments de postgrau • 62 



Diploma de postgrau 

ATENCIÓ PRIMÀRIA EN ELS SERVEIS SOCIALS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

COSTA CUBERTA, MERCÈ 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
180 

Oferir als professionals de l'atenció prtmària l'aprofitament de coneixements teòrics i 
instrumentals amb la finalitat de millorar l'atenció i d'incorporar sistemes impírics 
d'anàlisi i valoració. 

• Adre!at a: 

l Professionals que intervenen en els serveis socials d'atenció primària. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ESCOLA DE TREBALL SOCIAL. CÒRSEGA, 409 

08017 BARCELONA 

postgrau@eutsb.org 

93 457 23 45 

93 458 78 54 

del 03/09/2001 al 05/10/2001 

24/10/2001 

Import de la matrícula: 195.000 PTA 

63 • Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 



Màster 

AUDITORIA DE COMPTES 

• Responsable: CASANOVAS PARELLA, IGNACIO 
• Unitat orgànica: DEPT. COMPTABILITAT 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 360 

• Objectius: 

Formar auditors de comptes per a l'accés al Registre Oficial d'Auditors de Comptes 
(ROAC). 

• Adre~at a: 

l Llicenciats o diplomats. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PALAU DE LES HEURES. PG. VALL D'HEBRON, 171 

08035 BARCELONA 

mlopez@fbg.ub.es 

93 428 45 85 

93 427 92 50 

del 17/04/2001 al 28/09/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 620.000 PTA 
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Màster 

AUDITORIA-CENSURA JURADA DE COMPTES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROCAFORT NICOLAU, ALFREDO 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
300 

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

• Adre~at 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: 

Ad resa: AV. DIAGONAL, 696, 1A PLANTA, DESP.119 

08034 BARCELONA 

Adresa electrònica: rodoreda@emp.ub.es 

Telèfon: 93 402 19 92 l 93 402 19 93 

Fax: 93 403 59 06 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 01/10/2001 

Import de la matrícula: 465.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

BANCA ELECTRÒNICA 

• Responsable: TUGORES OUES, JUAN 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Perfeccionar els coneixements de persones vinculades a empreses del sector financer 
en l'àmbit del sector bancari a través d'Internet. 

• Adre~at a: 

[ Llicenciats, diplomats i persones amb interès per aquest sector. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

toni@d2.ub.es 

619619663 

per determinar 

01 /11/2001 

Import de la matrícula: 450.000 PTA 
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Diplomo de postgrau 

CIÈNCIA POLÍTICA l DE L'ADMINISTRACIÓ 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

CAPÓ GIOL, JORDI 
DEPT. DRET CONSTITUCIONAL l CIÈNCIA POLÍTICA 
1 (any acadèmic) 
150 

Proporcionar un coneixement teòric i pràctic dels continguts essencials de la ciència 
política a llicenciats universitaris no especialitzats en Ciències Polítiques i de 
l'Administració. 

• Adre~at a: 

Llicenciats universitaris i professionals que, sense estar especialitzats en el camp de 
les Ciències Polítiques, vulguin completar substancialment la seva formació 
originaria. (Més informació: http://www.ub.es/dconsVpostcp1 .htm) 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

chaques@eco.ub.es 

93 402 19 24 

93 402 12 94 

del 17/09/2001 al17/10/2001 

03/12/2001 

Import de la matrícula: 250.000 PTA 
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Màster 

COMERÇ ELECTRÒNIC 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

CALAVIA MOLINERO, JOSE MANUEL 

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
350 

l Proporcionar a l'alumnat les eines per a una nova visió d'un comerç emergent. 

• Adre!at a: 

l Directius d'empreses i professionals de l'assessorament d'empreses. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 696, 1A PLANTA, DESP. 119 

08034 BARCELONA 

rodoreda@emp.ub.es 

93402 1992 / 934021993 

93 403 59 06 

del 14/05/2001 al 14/09/2001 

25/10/2001 

Import de la matrícula: 450.000 PTA 
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Màster 

COMERÇ l FINANCES INTERNACIONALS 

• Responsable: GORDILLO GERLINI, SUSANA MARIA 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
• Durada: 3 (anys acadèmics) 
• Hores: 1030 

• Objectius: 

Formació d'especialistes en Comè'rç i Finances Internacionals que estudien el 
funcionament de l'economia internacional, els diferents mercats internacionals, el 
màrqueting internacional i les diferents alternatives de finançament al comerç exterior, 
mitjançant una metodologia d'aprenentatge exclusiva del curs, d'aprenentatge i 
capacitació pràctiques (amb la utilització de la informàtica i d'Internet). 

• Adre~at a: 

l Llicenciats i diplomats universitaris. 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690. TORRE 11, 4A PLANTA 

08034 BARCELONA 

comex@riscd2.ub.es 

93 402 19 48 

93 402 45 75 

del 01 /06/2001 al 30/09/2001 

29/10/2001 

Import de la matrícula: 280.000 PTA (1r any) 

280.000 PTA (2n any) 

90.000 PTA (3r any) 
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Diploma de postgrau 

COOPERACIÓ CULTURAL IBEROAMERICANA 

• Responsable: BONET AGUSTÍ, LLUÍS 
• Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 200 

• Objectius: 

Formar professionals capaços d'establir xarxes de cooperació cultural en l'àmbit 
iberoamericà. 

• Adre~at a: 

Professionals interessats a treballar en projectes de cooperació cultural en l'àmbit 
iberoamericà, procedents tant d'Amèrica com d'Europa. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

MONTALEGRE, 7 

08001 BARCELONA 

cultura@eco.ub.es 

93 402 25 69 l 93 402 18 17 

93 402 25 77 

del 03/09/2001 al 02/10/2001 

03/12/2001 

Import de la matrícula: 349.41 O PTA 
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Màster 

COOPERACIÓ l DESENVOLUPAMENT 

• Responsable: VIDAL VILLA, JOSÉ M. 
• Unitat orgànica: DEPT. POLÍTICA ECONÒMICA l ESTRUCTURA ECÒNOMICA 

MUNDIAL 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 300 

• Objectius: 

Formar integralment els cooperants, amb la dotació de coneixements aprofundits 
sobre les circumstàncies polítiques, històriques i econòmiques dels pobles receptors 
de cooperació, així com de diverses àrees científiques i tècniques. 

• Adre~at a: 

Titulats superiors i mitjans amb interès en la cooperació internacional o vinculats a 
aquesta. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

MÓN-3. AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

msirera@eco.ub.es 

93 402 43 25 

93 402 90 17 

per determinar 

12/01/2002 

Import de la matrícula: 130.000 PTA (1r any) 

130.000 PTA (2n any) 
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Diploma de postgrau 

DIRECCIÓ D'EMPRESES HOTELERES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ANDRE ROMERO, ENCARNACIO l TRIADO IVERN, XAVIER M. 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES l SOCIALS 
1 (any acadèmic) · 
250 

Preparar professionals que, amb una base de formació en gestió hotelera, puguin 
assumir rols de lideratge en una indústria cada cop més competitiva, complexa, 
dinàmica i canviant; l'alumnat amb aquest postgrau ha d'incorporar les noves 
tecnologies i tècniques d'administració, vitals en la gestió actual, focalitzades en la 
indústria dels serveis hotelers. 

• Adre!af a: 

Persones amb formació en hoteleria i professionals en actiu amb responsabilitat dins 
les empreses del sector hoteler. 

• l nformació: 

Adre!a: 

Adre!a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CETT. AV. CAN MARCET, 36-38 

08003 BARCELONA 

cett@cett.es 

93 428 07 77 

93 428 67 77 

per determinar 

19/11/2001 

Import de la matrícula: 595.000 PTA 
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Certificat d'aprofitament 

DIRECCIÓ D'ORGANITZACIONS DE SEGURETAT 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SABATE DELGADO, JULIO 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
60 

Proporcionar els instruments bàsics ne-cessaris perquè els comandaments i directius 
puguin gestionar de manera moderna i eficaç les seves organitzacions 

• Adre~at a: 

l Personal vinculat a l'àmbit de la seguretat. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TINENT CORONEL VALENZUELA, 1-11 

08034 BARCELONA 

mmartin@riscd2.eco.ub.es 

93 329 04 06 l 93 40218 05 

93 280 23 78 

del 15/10/2001 al 31/10/2001 

01/03/2002 

Import de la matrícula: 125.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

DIRECCIÓ DE MÀRQUETING ESTRATÈGIC 
DE LES ENTITATS ESPORTIVES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

GIL LAFUENTE, ANA MARIA 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
1 (any acadèmic) 
180 

Donar coneixements de màrqueting, comunicació, publicitat, promoció, patrocini i 
imatge als responsables de qualsevol entitat esportiva. Facilitar la utilització de 
diferents instruments per ser aplicats a les entitats esportives per tal d ·aprofitar al 
màxim els recursos disponibles. 

• Adre!af a: 

Gerents, directius i responsables d' entitats esportives; esportistes que volen orientar 
la seva vida professional en l'àmbit de 1 ·esport. 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

DIAGONAL, 690 TORRE, 2 3ER. PIS-1 ª PORTA 

08034 BARCELONA 

93 402 19 62 l 93 402 45 89 

93 280 23 78 

per determinar 

01/11/2001 

Import de la matrícula: 270.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

DIRECCIÓ DE NEGOCIS DIGITALS 

• Responsable: BACHS FERRER, JORDI 
• Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 160 

• Objectius: 

Formar l'alumnat en técniques de gestió i direcció de noves empreses que 
desenvolupen la seva activitat a tíàvés d'Internet o en projectes d'e-business 
d'empreses que ja existeixen. 

• Adre!at a: 

Personas que vulguin adquirir habilitats i capacitats per a la gestió i la direcció 
d'empreses l'activitat de les quals es desenvolupi totalment o parcialment a través 
d'Internet. 

• Informació: 

Adre~a: 

Adre~a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

mplopez@eco.ub.es 

93 402 19 62 

93 402 45 80 

per determinar 

05/11 /2001 

Import de la matrícula: 250.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

DIRECCIÓ l GESTIÓ AMBIENTAL. ASPECTES JURÍDICS 
l EMPRESARIALS 

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

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Formar experts per a la direcció i la gestió ambientals i per a la pràctica dels aspectes 
jurídics i empresarials d'aquesta. Desenvolupament del nivell d'organització adequat a 
l'empresa i implantació de tècniques de qualitat total. 

• Adre~at a: 

l Llicenciats i diplomats. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

DIAGONAL, 684. EDIF. IL LERDENSE, DESP. 328 

08034 BARCELONA 

rosembuj@dret.ub.es 

93 402 45 79 

93 201 47 06 

del 03/09/2001 al 28/09/2001 

20/10/2001 

Import de la matrícula: 310.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

DRET CIVIL EN NUL LITAT, SEPARACIÓ l DIVORCI 

• Responsable: RIVERO HERNÀNDEZ, FRANCISCO 
• Unitat orgànica: DEPT. DRET CIVIL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Formar de manera completa, especialitzada i actualitzada en aquest àmbit del dret 
civil. 

• Adre~at a: 

Advocats en exercici i titulats superiors interessats a assolir una formació qualificada 
en aquesta matèria. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684 

08034 BARCELONA 

carlesv@dret.ub.es 

93 402 43 69 l 93 402 43 58 

93 402 43 69 

del 01/09/2001 al 30/09/2001 

18/10/2001 

Import de la matrícula: 150.000 PTA 
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Màster 

DRET CIVIL: DRET DE FAMÍLIA 

• Responsable: HERNÀNDEZ MORENO, ALFONSO 

• Unitat orgànica: DEPT. DRET CIVIL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 31 O 

• Objectius: 

Formar de manera completa, especialitzada i actualitzada els professionals experts en 
la matèria. 

• Adre!at a: 

l Advocats, funcionaris titulats i professionals relacionats amb aquesta matèria. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684 

08034 BARCELONA 

carlesv@dret.ub.es 

93 402 43 69 l 93 402 43 58 

93 402 43 69 

del 01 /09/2001 al 30/09/2001 

18/10/2001 

Import de la matrícula: 310.000 PTA 
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Màster 

DRET DEL TREBALL l DE LA SEGURETAT SOCIAL 

• Responsable: GARCÍA NINET, JOSÉ IGNACIO 
• Unitat orgànica: DEPT. DRET MERCANTIL l DRET TREBALL l DE LA SEGURETAT 

SOCIAL 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 350 

• Objectius: 

Assolir coneixements profunds del dret del treball i de la Seguretat Social. Facilitar una 
eina de treball per a la conducció de les relacions laborals en les empreses. 
Proporcionar una guia útil d'aplicació de les normes laborals a professionals privats i 
públics relacionats amb l'àmbit del treball. 

• Adre~at a: 

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

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PASSEIG VALL D'HEBRON, Nº 171 (LLARS MUNDET) 

08035 BARCELONA 

mcosano@fbg.ub.es 

93 567 74 00 

93 428 63 70 

del 01 /06/2001 al 15/09/2001 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: 445.000 PTA (1r any) 

445.000 PTA (2n any) 
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Màster 

DRET EMPRESARIAL 

• Responsable: ALEMANY E. l CALAVIA J. l PONT J. l ROCAFORT A 
• Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 850 

• Objectius: 

Proporcionar una visió integradora de l'aplicació pràctica de l'ordenament jurídic .. 
regulador de les activitats empresarials, en els seus aspectes teòrics i pràctics, 
mitjançant diferents agents jurídics que intervenen en la vida real de les activitats de 
l'empresa. 

• Adre~at a: 

Llicenciats en Dret que vulguin adquirir els coneixements teòrics i pràctics suficients 
per desenvolupar la seva activitat professional en l'àmbit de l'assessorament jurídic 
empresarial , ja sigui integrant-se a l'empresa, ja sigui mitjançant l'exercici lliure de la 
professió. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 696, 1 A PLANTA, DESP. 119 

08034 BARCELONA 

rodoreda@emp.ub.es 

93 402 19 92 l 93 402 19 93 

93 402 59 06 

del 14/05/2001 al 14/09/2001 

18/10/2001 

Import de la matrícula: 820.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

DRET FINANCER l TRIBUTARI 

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

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Conèixer el sistema tributari espanyol en la pràctica i en la teoria mitjançant el 
desenvolupament sistemàtic de figures tributàries i financeres. 

• Adresat a: 

J Llicenciats i diplomats universitaris. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684. EDIF. IL LERDENSE. DESP. 328 

08034 BARCELONA 

rosembuj@dret.ub.es 

93 402 45 79 

93 201 47 06 

del 03/09/2001 al 28/09/2001 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 300.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

DRET l GESTIÓ DELS NEGOCIS 

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

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Oferir a les organitzacions públiques i privades un personal preparat per a la gestió 
jurídica de l'activitat, ja sigui en l'àmbit privat, ja sigui en el públic, sempre que estigui 
relacionat amb el mercat on es desenvolupen els negocis. Oferir l'oportunitat de 
treballar en administracions locals, autonòmiques o estatals, cambres de comerç, 
empreses del sector privat, etc. 

• Adre!at a: 

Les persones que aspirin a un diploma de postgrau que reclami l'activitat econòmica, 
així com els professionals en Dret econòmic o empresarial que procuren la integració 
dels seus coneixements de manera sistemàtica i global 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684. EDIF. ILERDENSE. DESP 328 

08034 BARCELONA 

rosembuj@dret.ub.es 

93 402 45 79 

93 201 47 06 

del 03/09/2001 al 28/09/2001 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: 310.000 PTA 
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Màster 

DRET l PRÀCTICA JURÍDICA 

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

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 300 

• Objectius: 

Aprofundir en la pràctica de la professió de la mà de magistrats, advocats. notaris i 
registradors, amb l'estudi de les matèries sense el coneixement de les quals resulta 
difícil l'exercici de l'activitat professional. 

• Adre~at a: 

l Llicenciats i diplomats. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684. EDIF. IL LERDENSE. DESP. 328 

08034 BARCELONA 

rosembuj@dret.ub.es 

93 402 45 79 

93 201 47 06 

del 03/09/2001 al 28/09/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 395.000 PTA 
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Màster 

DRET TRIBUTARI 

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

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 300 

• Objectius: 

Conèixer en profunditat, en la teoria i en pràctica, tot el sistema fiscal espanyol, 
mitjançant el desenvolupament sistemàtic de totes les figures impositives. Aquesta 
quinzena edició demostra l'èxit obtingut en els cursos realitzats fins avui i la necessitat 
d'especialització que existeix per part dels professionals que exerceixen en el camp 
tributari. 

• Adre~at a: 

l Llicenciats i diplomats. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684, 3A PLANTA, DESP. 328 

08034 BARCELONA 

rosembuj@dret.ub.es 

93 402 45 79 

93 201 47 06 

del 03/09/2001 al 28/09/2001 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: 395.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

DRET TRIBUTARI INTERNACIONAL 

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

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Formar advocats amb un elevat grau d'especialització fiscal , capaços d'actuar en el 
pla internacional i fer front la problemàtica del dret tributari internacional, el dret 
comunitari i el dret comparat. 

• Adre~at a: 

l Llicenciats i diplomats. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684. EDIF. IL.LERDENSE DESP. 328 

08034 BARCELONA 

rosembuj@dret.ub.es 

93 402 45 79 

93 201 47 06 

del 03/09/2001 al 28/09/2001 

19/10/2001 

Import de la matrícula: 310.000 PTA 
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Màster 

ECONOMIA l EMPRESA A L'AMÈRICA LLATINA 

• Responsable: TUGORES QUES, JUAN 
• Unitat orgànica: DEPT. DRET l ECONOMIA INTERNACIONAL 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 300 

• Objectius: 

Complementar i especialitzar la formació universitària de l'alumnat amb capacitat per 
incorporar-se a les tasques d'anàlisi i gestió de les empreses amb projecció 
internacional, especialment a Hispanoamèrica. 

• Adre~at a: 

Llicenciats universitaris en l'àrea d'economia o d'empresa i en l'àrea d'enginyeria 
industrial. 

• Informació: 

Adresa: CENTRE D'ESTUDIS INTERNACIONALS -AV.VALLVIDRERA,25 

08017 BARCELONA 

Adresa electrònica: Cei@mail.cinet.es 

Telèfon: 93 205 45 16 

Preinscripció: del 15/09/2001 al 30/09/2001 

Inici de la docència: 01 /10/2001 

Import de la matrícula: 350.000 PTA (1r any) 

200.000 PTA (2n any) 
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Màster (Edició no presencial) 

ECONOMIA SOCIAL l DIRECCIÓ D'ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

VIDAL MARTINEZ, ISABEL 
CENTRE D'ESTUDIS DE CIUTADANIA l SOCIETAT CIVIL 
1 (any acadèmic) 
310 

Estudiar les característiques pròpies de les entitats sense ànim de lucre i el seu paper 
en el desenvolupament del teixit social. 

• Adre!at a: 

l Llicenciats i diplomats universitaris de qualsevol ensenyament. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ROSSELLÓ, 416, 1A PLANTA 

08025 BARCELONA 

cisc@pcb.ub.es 

93 436 31 02 

93 455 22 90 

del 28/05/2001 al 28/09/2001 

26/10/2001 

Import de la matrícula: 375.000 PTA 
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Màster 

ECONOMIA SOCIAL l DIRECCIÓ DE LES ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE 

• Responsable: VIDAL MARTINEZ, ISABEL 
• Unitat orgànica: CENTRE D'ESTUDIS DE CIUTADANIA l SOCIETAT CIVIL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 300 

• Objectius: 

Estudiar les característiques pròpies de les entitats sense ànim de lucre i el seu paper 
en el desenvolupament del teixit social. 

• Adresat a: 

l Llicenciats i diplomats universitaris de qualsevol ensenyament. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ROSSELLÓ, 416, 1R. 3A. 

08025 BARCELONA 

cisc@pcb.ub.es 

93 436 31 02 

93 455 22 90 

del 28/05/2001 al 28/09/2001 

19/10/2001 

Import de la matrícula: 375.000 PTA 
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Màster 

EMPRESA INTERNACIONAL l COMERÇ EXTERIOR 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

RODOREDA ACERO, JOAN RAMON 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
370 

S'orienta a proporcionar una formació especialitzada en tècniques de gestió 
empresarial a titulats universitaris que vu lguin exercir una professió relacionada amb 
les empreses que tenen fortes relacions comercials exteriors o que treballen en un 
entorn transnacional europeu. 

• Adre!at a: 

Titulats de branca econòmica que desitgin especialitzar-se en temes de comerç 
internacional. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 696, 1A PLANTA, DESP. 119 

08034 BARCELONA 

rodoreda@emp.ub.es 

93 402 19 92 l 93 402 19 93 

93 403 59 06 

per determinar 

05/11/2001 

Import de la matrícula: 450.000 PTA 
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Certificat d'aprofitament 

EMPRESES COOPERATIVES 

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

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 100 

• Objectius: 

Preparar l'alumnat en els perfils teòric i pràctic dels coneixements de l'economia 
social. 

• Adre~at a: 

[ Llicenciats i diplomats . 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684. EDIF. IL.LERDENSE DESP. 328 

08034 BARCELONA 

rosembuj@dret.ub.es 

93 402 45 79 

93 201 47 06 

per determinar 

02/10/2001 

Import de la matrícula: 100.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

ESPECIALITZACIÓ EN COMPTABILITAT l AUDITORIA 

• Responsable: CASANOVAS PARELLA, IGNACIO 
• Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 840 

• Objectius: 

Completar la formació de llicenciats ò. diplomats per a la seva inserció laboral 
posterior. 

• Adre~at a: 

Titulats universitaris de les àrees d'empresa i economia, i altres titulats que acreditin 
una formació suficient de postgrau . 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 696 

08034 BARCELONA 

rodoreda@emp.ub.es 

93 402 19 92 l 93 402 19 93 

93 402 44 73 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 510.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

ESPECIALITZACIÓ EN DRET DE LA UNIÓ EUROPEA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ABELLAN HONRUBIA, VICTORIA l OLESTI RAYO, ANDREU 
DEPT. DRET l ECONOMIA INTERNACIONAL 
1 (any acadèmic) 
150 

Aprofundir i complementar els coneixements en l'àmbit del dret de la Unió Europea;· 
donada la diferent perspectiva d'estudi que s'ofereix de la UE en les llicenciatures de 
les quals prové l'alumnat. El curs permet completar la formació rebuda en la 
llicenciatura. 

• Adre!af a: 

Llicenciats en Dret, ll icenciats en Ciències Econòmiques i llicenciats en Ciències 
Polítiques en una universitat espanyola o estrangera. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684. CÀTEDRA JEAN MONNET 

08034 BARCELONA 

olesti@dret.ub.es 

93 402 90 49 

93 402 90 49 

del 01 /09/2001 al 15/10/2001 

01 /11/2001 

Import de la matrícula: 224.61 O PTA 
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Màster 

ESPECIALITZACIÓ EN DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS. 
EDICIÓ ANUAL 

• Responsable: MIR PUIG, SANTIAGO l SILVA SANCHEZ, JESÚS M. 
• Unitat orgànica: DEPT. DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 410 

• Objectius: 

Formar professionals especialitzats en dret penal que tinguin un coneixement conjunt 
del dret penal, material i processal. Aquests estudis pretenen aconseguir un equilibri 
entre la teoria i la pràctica. 

• Adre!af a: 

Advocats, procuradors, jutges, fiscals, secretaris de jutjats, funcionaris de 
l'Administració de Justícia i d'altres administracions i llicenciats en Dret en 
general.;Adreçat especialment a les persones que només disposen d'un any acadèmic 
per realitzar aquests estudis. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684 

08034 BARCELONA 

joshi@dret.ub.es 

93 402 4418 

93 402 43 54 

del 01/07/2001 al 14/10/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 600.000 PTA 
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Màster 

ESPECIALITZACIÓ EN DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS. 
EDICIÓ BIENNAL 

• Responsable: MIR PUIG, SANTIAGO l SILVA SANCHEZ, JESÚS M. 
• Unitat orgànica: DEPT. DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 410 

• Objectius: 

Formar professionals especialitzats en dret penal que tinguin un coneixement conjunt 
del dret penal , material i processal. Aquests estudis pretenen aconseguir un equilibri 
entre la teoria i la pràctica. 

• Adre~at a: 

Advocats, procuradors, jutges, fiscals, secretaris de jutjats, funcionaris de 
l'Administració de Justícia i d'altres administracions i llicenciats en Dret en general. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

AV. DIAGONAL. 684 

08034 BARCELONA 

joshi@dret.ub.es 

93 402 4418 

93 402 43 54 

Inici de la docència: 

del 01/07/2001 al 14/10/2001 

15/10/2001 

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

300.000 PTA (2n any) 
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Màster 

ESTUDIS INTERNACIONALS 

• Responsable: ABELLAN HONRUBIA, VICTORIA 
• Unitat orgànica: DEPT. DRET l ECONOMIA INTERNACIONAL 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 350 

• Objectius: 

Estudi i aprofundiment dels problemes que planteja la societat internacional 
contemporània, amb l'ús d'una metodologia interdisciplinària que dóna opció a dues 
especialitats: a) Unió europea i Dret Comunitari Europeu i b) Organitzacions 
Internacionals i Cooperació Internacional per al desenvolupament. 

• Adre!at a: 

l Llicenciats en Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. VALLVIDRERA, 25 

08017 BARCELONA 

Cei@mail.cinet.es 

93 205 4516 

93 205 44 17 

del 15/06/2001 al 30/09/2001 

05/11/2001 

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

300.000 PTA (2n any) 
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Màster 

ESTUDIS POLICIALS 

• Responsable: SABATÉ DELGADO, JULIO 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 460 

• Objectius: 

Estudiar les característiques i els plantejaments de la funció policíaca en societats 
modernes. Formar professionals en temes policíacs orientats a la prestació de serveis 
i la resolució de problemes. Adquirir coneixements per dirigir, gestionar o assessorar 
organitzacions policíaques. 

• Adre~at a: 

Personal d ·organitzacions policíaques i de seguretat públiques i privades. Personal 
investigador i estudiants de tercer cicle.;Personal d'organitzacions policíaques i de 
seguretat públiques i privades. Personal investigador i estudiants de tercer cicle. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TINENT CORONEL VALENZUELA 1-11 

08034 BARCELONA 

mmartin@riscd2.eco.ub.es 

93 329 04 06 l 93 402 18 05 

93 280 23 78 

del 15/10/2001 al 31 /10/2001 

21/11/2001 

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

300.000 PTA (2n any) 
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Màster 

EUROPEU EN SISTEMA PENAL l PROBLEMES SOCIALS 

• Responsable: BERGALLI RUSSO, ROBERTO 
• Unitat orgànica: DEPT. DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 350 

• Objectius: 

Oferir un coneixement jurídic, criminològic i politicoeconòmic del dret penal i les seves 
institucions que permeti una comprensió crítica del problema social de la criminalitat i 
de les seves formes de control. 

• Adresat a: 

Juristes i altres llicenciats/diplomats en ciències socials que exerceixin o vulguin 
exercir la seva activitat professional en les institucions penals o en els serveis socials 
relacionats amb aquestes. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT DE DRET. AV. DIAGONAL, 684, DESP. 415 

08034 BARCELONA 

spps@dret.eco.ub.es 

93 402 44 17 

93 402 43 54 

del 01/09/2001 al 30/09/2001 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 250.000 PTA 
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Màster 

GERONTOLOGIA SOCIAL 

• Responsable: MORAGAS MORAGAS, RICARDO 
• Unitat orgànica: DEPT. SOCIOLOGIA l ANÀLISI DE LES ORGANITZACIONS 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 460 

• Objectius: 

Aprofundir els coneixements gerontològics amb un enfocament interdisciplinari i ·· 
proporcionant una concentració professional; i respondre a la demanda social de 
coneixements i d'oferta de llocs de treball en gerontologia social. 

• Adre~at a: 

Llicenciats i diplomats universitaris: metges, infermers, assistents socials, psicòlegs, 
pedagogs, educadors socials, advocats, arquitectes i economistes. 

• Informació: 

Adre!a: 

Adre!a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PALAU DE LES HEURES (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

malemany@fbg.ub.es 

93 428 45 85 

93 428 62 31 

del 01/09/2001 al 30/09/2001 

05/10/2001 

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

300.000 PTA (2n any) 
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Màster 

GESTIÓ CULTURAL 

• Responsable: BONET AGUSTÍ, LLUÍS 
• Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 400 

• Objectius: 

Formar professionals en gestió cultural de Catalunya a través de l'ensenyament 
presencial, i d'altres punts de l'estat i d'Amèrica Llatina a través de la utilització dels 
nous mecanismes oferts per l'ensenyament a distància. 

• Adresat a: 

Professionals en actiu i joves llicenciats en humanitats o ciències socials amb 
interessos professionals cap a la gestió cultural. 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

MONTALEGRE, 7 

08001 BARCELONA 

cultura@eco.ub.es 

93 402 25 69 l 93 402 18 17 

93 402 25 77 

del 02/07 /2001 al 20/07 /2001 

08/10/2001 

Import de la matrícula: 349.410 PTA (1r any) 

349.410 PTA (2n any) 
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Màster 

GESTIÓ D'EMPRESES DE COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ 
l MITJANS AUDIOVISUALS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROCAFORT NICOLAU, ALFREDO 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
300 

Integrar l'alumne en la realitat empresarial i el procés de presa de decisions mitjançant 
una docència dinàmica i activa 

• Adre~at a: 

l Diplomats i llicenciats en Ciències de la Informació o en Mitjans Audiovisuals 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 696 1A. PLANTA DESP. 119 

08034 BARCELONA 

rodoreda@emp.ub.es 

934021992 / 934021993 

93 403 59 06 

del 14/05/2001al14/09/2001 

08/11/2001 

Import de la matrícula: 420.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

GESTIÓ DE PROJECTES l SERVEIS SOCIALS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

COSTA CUBERTA, MERCÈ 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
180 

Oferir als participants uns coneixements que els permetin l'anàlisi de necessitats, la 
planificació i gestió de programes d'atenció social i l'avaluació de resultats mitjançant 
l'ús d'uns criteris que condueixin a la màxima eficiència. 

• Adre!at a: 

Professionals amb responsabilitat de gestió i universitaris interessats en aquesta 
especialització. 

• l nformació: 

Adre~a: 

Adre~a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CÒRSEGA, 409 

08017 BARCELONA 

postgrau@eutsb.org 

93 457 23 45 

93 458 78 54 

del 03/09/2001 al 05/10/2001 

24/10/2001 

Import de la matrícula: 200.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

GESTIÓ FINANCERA l FISCAL DE LES ENTITATS 
ESPORTIVES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

GIL LAFUENTE, ANA MARIA 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
1 (any acadèmic) 
180 

Oferir uns coneixements en 1 ·àrea fiscal i financera als responsables de qualsevol 
entitat esportiva. Facilitar la utilització de diferents instruments perquè puguin ser 
aplicats a les entitats esportives pertal d ·aprofitar al màxim els recursos disponibles. 

• Adre~at a: 

-Gerents, directius i responsables d ·entitats esportives, esportistes que volen 
orientar la seva vida profesional al món de 1 ·esport. 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 TORRE 2 3ER PIS P PORTA 

08034 BARCELONA 

93 402 19 62 l 93 402 45 89 

93 280 23 78 

per determinar 

01/11/2001 

Import de la matrícula: 270.000 PTA 
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Màster 

GESTIÓ l ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL A L'EMPRESA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

PONT CLEMENTE, JOAN FRANCESC 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
350 

Oferir una visió global en l'àmbit empresarial de la gestió· dels recursos humans a 
través de la descripció de funcions, i dotant l'alumne dels punts de referència 
suficients per acometre o progressar en la direcció de l'àrea humana de l'organització. 

• Adre!al a: 

Titulats universitaris de la branca d'empresa, dret i economia, sense experiència 
professional prèvia. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 696, 1A PLANTA, DESP 119 

08034 BARCELONA 

rodoreda@emp.ub.es 

93 402 19 92 l 93 402 19 93 

93 403 59 06 

del 14/05/2001 al 14/09/2001 

16/10/2001 

Import de la matrícula: 450.000 PTA 
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Màster 

GESTIÓ l DIRECCIÓ D'EMPRESES CONSTRUCTORES 
l IMMOBILIÀRIES 

• Responsable: CASANOVAS RAMÓN, MONTSERRAT 
• Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 300 

• Objectius: 

l La formació i l'actualització dels directius del sector immobiliari i de la construcció 

• Adre!af a: 

l Llicenciats o titulació equivalent i diplomats universitaris 

• Informació: 

Adre~a: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

93 402 90 40 

93 402 45 80 

Inici de la docència: 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 600.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

GESTIÓ l DRET DE LA SEGURETAT 

• Responsable: SABATE DELGADO, JULIO 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 180 

• Objectius: 

l Habilitar l'alumnat per a l'exercici de les fuñèions de director de seguretat. 

• Adre!af a: 

l Personal vinculat al món de la seguretat 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TINENT CORONEL VALENZUELA, 1-11 

08034 BARCELONA 

mmartin@riscd2.eco.ub.es 

93 329 04 06 l 93 402 18 05 

93 280 23 78 

del 15/10/2001 al 31 /10/2001 

21/11/2001 

Import de la matrícula: 225.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

GESTIÓ l POLÍTIQUES CULTURALS 

• Responsable: BONET AGUSTÍ, LLUÍS 
• Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 200 

• Objectius: 

Oferir a través d'un curs intensiu la possibilitat que gestors culturals d'arreu d'Espanya 
i d'altres països puguin venir a Barcelona a reciclar-se. 

• Adre!at a: 

l Gestors culturals en actiu. 

• Informació: 

Adresa: MONTALEGRE, 7 

08001 BARCELONA 

Adresa electrònica: cultura@eco.ub.es 

Telèfon: 93 402 25 69 l 93 402 18 17 

Fax: 93 402 25 77 

Preinscripció: del 02/07/2001 al 20/07/2001 

Inici de la docència: 15/10/2001 

Import de la matrícula: 349.41 O PTA 
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Màster 

GESTIÓ l TÈCNIQUES SUPERIORS 
DE L'EMPRESA-EXECUTIVE MBA 

• Responsable: ROCAFORT NICOLAU, ALFREDO 
• Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 500 

• Objectius: 

Proporcionar a titulats universitaris els coneixements superiors en tècniques de gestió 
per a l'exercici de les seves professions en el si o en relació amb les empreses. 

• Adre~at a: 

l Titulats universitaris (llicenciats i diplomats) . 

• Informació: 

Adre~a: 

Adre~a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 696, 1A PLANTA, DESP. 119 

08034 BARCELONA 

rodoreda@emp.ub.es 

93 402 19 92 l 93 402 19 93 

93 403 59 06 

del 14/05/2001 al 14/09/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 570.000 PTA 
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Màster 

GESTIÓ TURÍSTICA PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 
l REGIONAL 

• Responsable: TUGORES QUES, JUAN 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES l SOCIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 400 

• Objectius: 

Desenvolupar, de forma específica, els continguts teòrics i pràctics que permetin una 
correcta gestió turística dels espais local i regionals, alhora que es reflexiona i s'aprèn 
de les experiències reals relacionades, fonamentalment, amb l'aprofitament dels 
recursos turístics de les ciutats i de les seves àrees d'influència, així com de la 
complementarietat turística existent entre els àmbits rurals i urbans. 

• Adre~at a: 

Responsables d'institucions públiques o privades relacionades amb la gestió del 
turisme en àmbits locals i regionals 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CETT. AV. CAN MARCET, 36-38 

08035 BARCELONA 

cett@cett.es 

93 428 07 77 

93 428 67 77 

per determinar 

30/10/2001 

Import de la matrícula: Gratuït 
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Màster 

GESTIÓ TURÍSTICA PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 
l REGIONAL 

• Responsable: ANDRE ROMERO, ENCARNACION 
• Unitat ergànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES l SOCIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 400 

• Objectius: 

Desenvolupar, de forma específica, els continguts teòrics i pràctics que permetin una 
correcta gestió turística dels espais local i regionals, alhora que es reflexiona i s'aprèn 
de les experiències reals relacionades, fonamentalment, amb l'aprofitament dels 
recursos turístics de les ciutats i de les seves àrees d'influència, així com de la 
complementarietat turística existent entre els àmbits rurals i urbans. 

• Adre~at a: 

Responsables d'institucions públiques o privades relacionades amb la gestió del 
turisme en àmbits locals i regionals 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CETT. AV. CAN MARCET, 36-38 

08035 BARCELONA 

cett@cett.es 

93 428 07 77 

93 427 67 77 

per determinar 

30/10/2001 

Import de la matrícula: 495.000 PTA 
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Màster 

HISENDA AUTONÒMICA l LOCAL: ECONOMIA l GESTIÓ 

• Responsable: CASTELLS OLIVERES, ANTONI l SOLE VILANOVA, JOAQUIN 
• Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 350 

• Objectius: 

Oferir un coneixement profund de les hisendes autonòmica i local, tant en l'àmbit de les 
fonts de finançament com en el de la gestió pressupostària i comptable. El nou 
programa està adreçat tant a tècnics que ja treballen a les diferents administracions 
públiques com a nous llicenciats. 

• Adre!at a: 

Prioritàriament, a llicenciats en Ciències Econòmiques, però també altres llicenciats (o 
persones amb una titulació equivalent) o diplomats en Estudis Empresarials o en 
Gestió Pública. 

• Informació: 

Adre§a: 

Adre§a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690, TORRE 4 

08034 BARCELONA 

masterhal@eco.ub.es 

93 403 58 92 l 93 402 18 12 

93 403 1813 

del 03/09/2001 al 08/10/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 170.000 PTA (1r any) 

160.000 PTA (2n any) 
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Diploma de postgrau 

INFÀNCIA, PROTECCIÓ DE LA PERSONA l ADOPCIÓ 

• Responsable: MALUQUER DE MOTES BERNET, CARLOS 
• Unitat orgànica: DEPT. DRET CIVIL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 160 

• Objectius: 

Formació completa, especialitzada i actualitzada de' professionals que es dediquin a 
aquesta matèria. 

• Adre~at a: 

l Advocats, funcionaris i professionals relacionats amb la matèria. 

• Informació: 

Adresa: AV. DIAGONAL, 684 

08034 BARCELONA 

Adresa electrònica: carlesv@dret.ub.es 

Telèfon: 93 402 43 69 l 93 402 43 58 

Fax: 93 402 43 69 

Preinscripció: del 01/09/2001 al 30/09/2001 

Inici de la docència: 20/02/2002 

Import de la matrícula: 160.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

INSTRUMENTS FINANCERS 

• Responsable: TUGORES QUES, JUAN 
• Unitat orgànica: DEPT. TEORIA ECONÒMICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Assolir coneixements instrumentals de l'àmbit dels mercats financers. lnterpre1ar els 
mecanismes d'interrelació entre els mercats financers, i d'aquests amb l'economia 

• Adre!af a: 

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

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

toni@d2.ub.es 

619619663 

93 402 19 89 

per determinar 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: 355.000 PTA 
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Màster 

INSTRUMENTS l MERCATS FINANCERS 

• Responsable: TUGORES QUES, JUAN 
• Unitat orgànica: DEPT. TEORIA ECONÒMICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hares: 300 

• Objectius: 

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

• Adre!af a: 

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

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

toni@d2.ub.es 

619 619 663 

93 280 23 78 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 620.000 PTA 
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Màster 

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

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

GRAU ALGUERO, CARLOS l TARRAGÓ SABATÉ, FRANCESC 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
3 (anys acadèmics) 
1140 

L· objectiu fonamental és adquirir uns coneixements unes eines i unes habilitats que 
faci litin les futures actuacions dels alumnes en 1 ·anàlisi i la presa de decisions. 

• Adre~at a: 

l Persones interessades en 1 ·àmbit de les responsabilitats de les organitzacions. 

• Informació: 

Adre~a: 

Adre~a electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ESCOLA VIRTUAL D'EMPRESA. BRUSI, 61, 2A.PLANTA 

08006 BARCELONA 

info@mba-d.com 

93 240 44 40 

del 01 /07/2001 al 15/09/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 882.000 PTA (1 r any) 

686.000 PTA (2n any) 

392.000 PTA (3r any) 
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Màster 

INTERUNIVERSITARI EN ADMINISTRACIÓ l DIRECCIÓ 
D'EMPRESES {MBA) 

• Responsable: GRAU ALGUERO, CARLOS l TARRAGÓ, FRANCISCO 
• Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 1300 

• Objectius: 

L'.objectiu fonamental és donar uns coneixements, unes eines i unes habilitats que 
facilitin les actuacions futures dels seus estudiants en l'anàlisi i la presa de decisions. 

• Adre!at a: 

l Persones interessades en l'àmbit de responsabilitat de les organitzacions. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PALAU DE LES HEURES (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

mba@fbg.ub.es 

93 428 45 85 

93 428 62 31 

del 01/04/2001 al 01/10/2001 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 2.180.000 PTA 
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Màster 

INTERUNIVERSITARI EN ADMINISTRACIÓ l DIRECCIÓ 
D'EMPRESES (MBA) 

• Responsable: GRAU ALGUER O, CARLOS l TARRAGÓ, FRANCI SC O 
• Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 1300 

• Objectius: 

!..'.objectiu fonamental és donar uns coneixements, unes eines i unes habilitats que 
facilitin les actuacions futures dels seus estudiants en l'anàlisi i la presa de decisions. 

• Adre!af a: 

l Persones interessades en l'àmbit de responsabilitat de les organitzacions. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PALAU DE LES HEURES (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

mba@fbg.ub.es 

93 428 45 85 

93 428 62 31 

per determinar 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: 1.490.000 PTA (1r any) 

1.490.000 PTA (2n any) 
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Diploma de postgrau 

LA INTERVENCIÓ EN EL MÓN DELS JOVES. 
LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

• Responsable: COSTA CUBERTA, MERCE 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 180 

• Objectius: 

D'una banda cobrir un dèficit formatiu dels professionals que treballen en les 
polítiques de joventut i, de l'altra, oferir una formació altament especialitzada adreçada 
a diplomats i llicenciats. 

• Adre!af a: 

Regidors, tècnics o informadors juvenils. Diplomats o llicenciats preferentment en 
Treball Social, Educació, Psicologia i Pedagogia. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CÒRSEGA, 409 

08037 BARCELONA 

postgrau@eutsb.org 

93 457 23 45 

93 458 78 54 

del 03/09/2001 al 28/09/2001 

24/10/2001 

Import de la matrícula: 160.000 PTA 
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Màster 

LES SOCIETATS ANALITZADES DES DE LA PERSPECTIVA 
DEL DRET MERCANTIL, CIVIL, FISCAL, LABORAL, 
PENAL, COMPTABILITAT l AUDITORIA 

• Responsable: ALBIOL PAPS, ALFRED 

• Unitat orgànica: DEPT. DRET MERCANTIL l DRET TREBALL l DE LA SEGURETAT 
SOCIAL 

• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 320 

• Objectius: 

Formació i reciclatge dels operadors jurídics: foment de treballs d'investigació; 
increment dels fons bibliogràfics: subministrar elements per a la comprensió i crítica 
de l'ordenament jurídic, ensinistrament en les tècniques jurídiques en el marc d'un 
sistema d'economia mixta; fornir elements i instruments per el debat i propostes de 
solucions en la perspectiva de la consolidació i desplegament de l'Estat de Dret a Cuba 

• Adre~at a: 

Professorat universitari, personal al servei de l'administració de justícia, de la banca i 
de les institucions financeres, advocats i d'altres professionals del dret 

• Informació: 

Ad resa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

DIAGONAL, 684 

08034 BARCELONA 

93 402 43 95 

93 403 58 31 

Inici de la docència: 

del 01 /06/2001 al 30/06/2001 

07/01/2002 

Import de la matrícula: Gratuït 
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Màster 

MÀRQUETING, DISTRIBUCIÓ l CONSUM 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SOLE MORO, MARIA LLUISA 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
400 

Proporcionar la informació especialitzada necessàrra en màrqueting i en les tècniques 
empresarials aplicades a la distribució i al consum. 

• Adre!af a: 

l Diplomats i llicenciats de qualsevol branca, preferentment en Ciències Empresarials. 

• Informació: 

Adresa: AV. DIAGONAL, 696, 1A PLANTA, DESP.119 

08034 BARCELONA 

Adresa electrònica: rodoreda@emp.ub.es 

Telèfon: 93 402 19 92 l 93 402 19 93 

Fax: 93 403 59 06 

Preinscripció: del 14/05/2001 al 14/08/2001 

Inici de la docència: 18/10/2001 

Import de la matrícula: 510.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

MEDIACIÓ 

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

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 200 

• Objectius: 

Facilitar la creació del sistema alternatiu de resolució de conflictes , abans de la via 
judicial. Formar professionals com experts en les noves tècniques de Mediació i en el 
desenvolupament de la cultura no adversarial. 

• Adre!at a: 

Llicenciats i Diplomats de qualsevol àmbit (jurídic, sociològic, pedagògic, psicològic, 
econòmic, empresarial , medi ambient, sanitari, etc.) 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684, 3A PLANTA, EDIF. IL LERDENSE 

08034 BARCELONA 

rosembuj@dret.ub.es 

93 402 45 79 

93 201 47 06 

del 03/09/2001 al 28/09/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 310.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

MEDIACIÓ COMUNITÀRIA 

• Responsable: COSTA CUBERTA, MERCÈ 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 220 

• Objectius: 

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 

• Adre~at a: 

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

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ESCOLA UNIV. DE TREBALL SOCIAL - CÒRSEGA, 409 

08017 BARCELONA 

postgrau@eutsb.org 

93 457 23 45 

93 458 78 54 

del 03/09/2001 al 05/10/2001 

29/10/2001 

Import de la matrícula: 220.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

MEDIACIÓ FAMILIAR 

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

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Estudiar el sistema alternatiu de resolució de conflictes en l'àmbit familiar, per 
utilitzar-lo abans de recórrer a la via judicial. Formar professionals com a experts en 
les noves tècniques de mediació en l'especialitat de la família. Ordenar 
sistemàticament l'estudi de la mediació familiar, amb la finalitat de garantir un exercici 
professional eficaç que doni prestigi a aquesta metodologia d'autoregulació no 
adversarial de conflictes. 

• Adre~at a: 

l Llicenciats i/o diplomats 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684. EDIF. ILERDENSE, DESP. 328 

08034 BARCELONA 

rosembuj@dret.ub.es 

93 402 45 79 

93 201 47 06 

del 03/09/2001 al 28/09/2001 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 310.000 PTA 
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Màster 

MEDIACIÓ l ASSESSORIA FINANCERA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

CASANOVAS RAMON, MONTSERRAT 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
1 (any acadèmic) 
320 

l Formació de professionals en l'àmbit de la mediaèló i l'assessoria financeres. 

• Adre!at a: 

Professionals amb experiència i estudiants que posseixin el diploma de corredor 
financer expedit per l'ISEA i la Generalitat de Catalunya. 

• Informació: 

Adre1a: 

Adre1a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL 690, 3A PLANTA 

08034 BARCELONA 

montcas@eco.ub.es 

93 402 19 60 

93 402 45 80 

del 01/06/2001 al 30/09/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 650.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

MERCATS FINANCERS 

• Responsable: TUGORES QUES, JUAN 
• Unitat orgànica: DEPT. TEORIA ECONÒMICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

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

• Adre!af a: 

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

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

toni@d2.ub.es 

619619663 

93 280 23 78 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 355.000 PTA 
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Màster 

MERCATS FINANCERS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

TUGORES QUES, JUAN 
DEPT. TEORIA ECONÒMICA 
1 (any acadèmic) 
350 

Aportar a l'alumne una visió clara de l'estructura general dels mercats financers i de la 
seva interrelació amb l'economia. Analitzar amb detall la metodologia d'anàlisi de 
mercats, les teories macromicroeconòmiques recents sobre la formació de preus 
d'actius financers i l'anàlisi-selecció, tant des de l'òptica de l'inversor com de 
l'emissor dels diferents actius negociats. 

• Adre1at a: 

Llicenciats, diplomats i en el seu defecte professionals vinculats directament o 
indirectament al món dels mercats financers. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT D'ECONÒMIQUES. AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

toni@d2.ub.es 

619619663 

93 40219 89 

per determinar 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 490.000 PTA 
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Certificat d'aprofitament 

MODELS DE SEGURETAT 

• Responsable: SABATE DELGADO, JULIO 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 60 

• Objectius: 

Analitzar les transformacions estructurals que més influeixen en la i nseguretat, i 
saber-hi aplicar les mesures més adients. 

• Adre~at a: 

l Personal vinculat al món de la seguretat 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TINENT CORONEL VALENZUELA, 1-11 

08034 BARCELONA 

mmartin@riscd2.eco.ub.es 

93 329 04 06 l 93 402 18 05 

93 280 23 78 

del 15/10/2001 al 31/10/2001 

01 /03/2002 

Import de la matrícula: 125.000 PTA 
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Màster 

NEGOCIS A L'ECONOMIA DIGITAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

GORDILLO GERLINI, SUSANA MARIA 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
2 (anys acadèmics) 
340 

Formació interactiva per a la creació d'empreses a Internet (New Economy) o per a la 
incorporació a Internet d'empreses de l'economia tradicional. 

• Adre~at a: 

Llicenciats recents que vulguin accedir a noves formes de treball i professionals que 
vulguin actualitzar els seus coneixements 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CINME. GRAN CAPITÀN S/N. EDIF.C-1 (CAMPUS NORD) 

08034 BARCELONA 

gordillo@riscd2.eco.ub.es 

93 205 70 16 

93 401 65 17 

del 10/07/2001al30/1 0/2001 

10/11 /2001 

Import de la matrícula: 280.000 PTA (1r any) 

110.000 PTA (2n any) 
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Diploma de postgrau 

NOVES TECNOLOGIES APLICADES ALS MERCATS 
FINANCERS 

• Responsable: CASANOVAS RAMON, MONTSERRAT 
• Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

La formació i actualització en les noves tecnologies dels mercats financers de 
professionals que treballen o volen treballar en mercats actuals. 

• Adre!at a: 

l Diplomats i llicenciats. 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690, 3A PLANTA 

08034 BARCELONA 

montcas@eco.ub.es 

93 402 19 60 

93 402 45 80 

del 01/06/2001 al 30/09/2001 

19/10/2001 

Import de la matrícula: 310.000 PTA 
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Certificat d'aprofitament 

PREVENCIÓ l SEGURETAT 

• Responsable: SABATE DELGADO, JULIO 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 120 

• Objectius: 

Oferir les eines necessàries per planificar les estratègies·<le prevenció adequades a la 
situació i l'entorn. 

• Adre~at a: 

Personal relacionat amb el tractament preventiu de Ja inseguretat, serveis de seguretat 
integral, estudiosos, agents de prevenció, responsables polítics, doctorands 

• Informació: 

Ad resa: TINENT CORONEL VALENZUELA, 1-11 

08034 BARCELONA 

Adresa electrònica: mmartin@riscd2.eco.ub.es 

Telèfon: 93 329 04 06 l 93 402 18 05 

Fax: 93 280 23 78 

Preinscripció: del 15/10/2001 al 31/10/2001 

Inici de la docència: 15/02/2002 

Import de la matrícula: 175.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

PREVISIÓ SOCIAL A ESPANYA: SISTEMA PÚBLIC 
l PRIVAT 

• Responsable: RAMIREZ SARRIO, DIEGO l GARCÍA NINET, JOSÉ IGNACIO 
• Unitat orgànica: DEPT. MATEMÀTICA ECONÒMICA FINANCERA l ACTUARIAL 

0250300@@@ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

L Objectiu del curs és donar un coneixement ampli de la previsió social , tant des de la 
perspectiva pública com des de la privada. Es tracta d'un curs que combina la 
formació teòrica amb la pràctica, amb exemples i casos pràctics. 

• Adre~at a: 

Llicenciats en Ciències Actuarials, Economia, Direcció i Administració d'Empreses, 
Dret, i diplomats en Relacions Laborals i en Empresarials, i graduats socials. (Horari 
d'informació: dilluns i dimecres de 19 a 21 h. i dimarts i dijous de 12 a 14 h. a l'adreça 
indicada a l'apartat 'Per a més informació' 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

l nici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

privas@dret.ub.es l mbosch@eco.ub.es 

93 403 57 44 l 93 402 90 55 

93 402 19 53 

del 17 /09/2001 al 30/09/2001 

17/10/2001 

Import de la matrícula: 300.000 PTA 
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Màster 

SEGURETAT INTEGRAL 

• Responsable: SABATÉ DELGADO, JULIO 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
2 (anys acadèmics) 

• Hores: 460 

• Objectius: 

Estudiar les característiques i els plantejaments de la seguretat en les societats 
modernes. Formar professionals en temes de seguretat orientats a la prestació de 
serveis i a la resolució de problemes. Dotar l'alumnat de coneixements per dirigir, 
gestionar o assessorar organitzacions de seguretat que s'adaptin en tot moment al seu 
entorn. 

• Adre§af a: 

l Personal d'organitzacions públiques i privades de seguretat. 

• Informació: 

Adresa: AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

Adresa electrònica: mmartin@riscd2.eco.ub.es 

Telèfon: 93 402 43 03 

Fax: 93 280 23 78 

Preinscripció: del 15/10/2001 al 31 /10/2001 

Inici de la docència: 21/11/2001 

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

300.000 PTA (2n any) 

131 • Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 



Màster 

SISTEMES PENALS COMPARATS l PROBLEMES SOCIALS 

• Responsable: BERGALLI RUSSO, ROBERTO 
• Unitat orgànica: DEPT. DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 350 

• Objectius: 

Oferir elements per analitzar críticament la configuració i el funcionament dels 
sistemes penals de les societats contemporànies, tenint en compte no solament el 
marc jurídic imprescindible, desenvolupat per l'esfat de dret, sinó també les instàncies 
o agències d'aplicació dins l'àmbit de l'estat social i democràtic. 

• Adre!at a: 

l Professors, professionals i estudiants de les universitats que han signat el conveni. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT DE DRET. AV. DIAGONAL, 684, DESP. 415 

08034 BARCELONA 

spps@dret.eco.ub.es 

93 402 4417 

93 402 43 54 

del 01 /09/2001 al 30/09/2002 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: 150.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

TÈCNIQUES DE GESTIÓ EMPRESARIAL 

• Responsable: ROCAFORT NICOLAU, ALFREDO 
• Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 330 

• Objectius: 

Proporcionar als llicenciats i diplomats en estudis no empresarials els coneixements 
complementaris per a l'exercici de les seves professions en el si o en relació amb les 
empreses. 

• Adre1at a: 

l Llicenciats o diplomats universitaris de qualsevol branca o especialitat. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 696, 1 A PLANTA, DESP. 119 

08034 BARCELONA 

rodoreda@emp.ub.es 

93 40219 92 l 93 402 19 93 

93 403 59 06 

del 14/05/2001al14/09/2001 

06/11/2001 

Import de la matrícula: 380.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

TURISME CULTURAL 

• Responsable: BONET AGUSTI, LLUIS 
• Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 200 

• Objectius: 

l Formar professionals qualificats en el camp emergent del turisme cultural 

• Adre~at a: 

Llicenciats en humanitats, diplomats en turisme i joves professionals amb voluntat de 
tirar endavant projectes de turisme cultural 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

MONTALEGRE, 7 

08001 BARCELONA 

cultura@eco.ub.es, lbonet@eco.ub.es 

93 402 25 69 l 93 40219 17 

93 402 25 77 

del 02/07 /2001 al 15/09/2001 

22/10/2001 

Import de la matrícula: 349.410 PTA 
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Divisió de Ciències 

Experimentals 

i Mate~àtiques 



Màster 

AGRICULTURA BIOLÒGICA 

• Responsable: SANS SERRA, FRANCISCO J. 
• Unitat orgànica: DEPT. BIOLOGIA VEGETAL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 350 

• Objectius: 

Donar a conèixer tècniques de producció agrària respectuoses amb el medi ambient. 
Formar tècnics per dur a terme tasques de recerca i assessorament a explotacions i 
empreses dedicades al sector de l'agricultura biològica. Formar tècnics per realitzar 
tasques de control de la producció agrària biològica dins de l'Administració. 

• Adresat a: 

Llicenciats i diplomats interessats a aprofundir en el coneixement de l'agricultura 
biològica. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adre!a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 645 

08028 BARCELONA 

xsans@porthos.bio.ub.es 

93 402 14 65 

93 4112842 

per determinar 

26/10/2001 

Import de la matrícula: 350.000 PTA 
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Màster 

BIOLOGIA EXPERIMENTAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

VIDAL MAS, DOLORS 
FACULTAT DE BIOLOGIA 
1 (any acadèmic) 
400 

Capacitar l'alumne per dur a terme un treball original de recerca o de desênvolupament 
en el camp de la biologia experimental, per avaluar-ne críticament els resultats, per 
elaborar l'informe corresponent i per dur a terme la seva defensa oral. 

• Adre!at a: 

Llicenciats en Biologia i ensenyaments afins que vulguin millorar la seva capacitat de 
dur a terme un treball experimental individualitzat. 

• Informació: 

Adre1a: 

Adreia electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 645 

08028 BARCELONA 

sec-bio@d3.ub.es 

93 402 14 28 

93 330 71 57 

del 01 /10/2001 al 15/10/2001 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: 40.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

BIOMETRIA CLÍNICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

OCAÑA REBULL, JORGE 
DEPT. ESTADÍSTICA 
1 (any acadèmic) 
150 

Proporcionar a llicenciats o diplomats universitaris, actuals o futurs professionals de 
l'àmbit sanitari (indústria farmacèutica, indústria biomèdica, hospitals, centres 
d'investigació clínica, departaments d'epidemiologia, administració, etc.) una 
formació sobre biometria clínica que els capaciti per treballar en totes les àrees en què 
es requereix aquest coneixement, o bé persones amb coneixements d'etadística que 
desitgin especialitzar-se en la pràctica de la biometria clínica. 

• Adre~at a: 

Llicenciats i diplomats universitaris de les diferents àrees de Ciències Experimentals i 
Ciències de la Salut o afins que desenvolupin o pretenguin desenvolupar la seva 
carrera professional en l'àmbit del sector sanitari. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

DIAGONAL, 645 

08028 BARCELONA 

ocana@bio.ub.es 

93 402 15 60 

93 411 09 69 

del 01/09/2001 al 01 /10/2001 

16/10/2001 

Import de la matrícula: 250.000 PTA 
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Màster 

BIOQUÍMICA EXPERIMENTAL 

• Responsable: VIDAL MAS, DOLORS 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE BIOLOGIA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 400 

• Objectius: 

Capacitar l'alumne perdur a terme un treball original de recerca o de desenvolupament 
en el camp de la bioquímica experimental , per avaluar-ne críticament els resultats , per 
elaborar l'informe corresponent i per dur a terme la seva defensa oral. 

• Adre~at a: 

Llicenciats en Bioquímica i ensenyaments afins que vulguin aprofundir en la seva 
capacitat de dur a terme un treball experimental individualitzat. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 645 

08028 BARCELONA 

sec-bio@d3.ub.es 

93 402 14 28 l 93 402 14 67 

93 330 71 57 

del 01 /10/2001 al 15/10/2001 

02/10/2001 

Import de la matrícula: 40.000 PTA 
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Màster 

ENGINYERIA QUÍMICA EXPERIMENTAL 

• Responsable: MATA ALVAREZ, JUAN 
• Unitat orgànica: DEPT. ENGINYERIA QUÍMICA l METAL LÚRGICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 400 

• Objectius: 

Capacitar l'alumne per portar·· a terme un treball original de recerca o 
desenvolupament en el camp de l'enginyeria química. 

• Adre~at a: 

Titulats en Enginyeria Química i ensenyaments afins que vulguin aprofundir la seva 
capacitat de dur a terme un treball experimental individualitzat 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Prei nscripció: 

Inici de la docència: 

MART! l FRANQUES, 1 

08028 BARCELONA 

dep-eqm@d3.ub.es 

93 402 12 88 

93 402 12 91 

del 01/09/2001 al 30/09/2001 

01/11/2001 

Import de la matrícula: 30.000 PTA 
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Certificat d'aprofitament 

GENÓMICA, PROTEÓMICA l BIOINFORMÀTICA: 
DESENVOLUPAMENT D'ESTRATÈGIES TERAPÈUTIQUES 
PER AL NOU MIL.LENI 

• Responsable: FRANCO FERNANDEZ, RAFAEL 
• Unitat orgànica: DEPT. BIOQUÍMICA l BIOLOGIA MOLECULAR 

DEPT. GENÈTICA 

• Durada: 

• Hores: 

• Objecti us: 

DEPT. QUÍMICA ORGÀNICA 
1 (any acadèmic) 
80 

Formar als professionals i llicenciats interessats en les noves tecnologies de 
proteòmica, farmacogenòmica i bioinformàtica pee al diagnòstic de malalties i el 
disseny de noves estratègies terapèutiques individualitzades. 

• Adre~at a: 

Investigadors de centres públics de recerca. Professionals que treballin en la indústria 
farmacèutica. Metges i professionals treballin en hospitals i laboratoris d'anàlisi 
clínica. Professionals interessats en temes de bioètica i noves tecnologies. 

• l nformació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

MARTÍ l FRANQUÈS 1 

08028 BARCELONA 

r.franco@sun.bq.ub.es 

93 402 12 08 

93 402 12 19 

del 01 /09/2001 al 15/12/2001 

01 /01 /2002 

Import de la matrícula: 150.000 PTA 

Ensenyaments de postgrau • 142 



Màster 

GEOLOGIA EXPERIMENTAL 

• Responsable: SAEZ RUIZ, ALBERTO 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE GEOLOGIA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 400 

• Objectius: 

Capacitar l'alumne per dur a terme lJ.fl treball original de recerca o desenvolupament en 
el camp de la geologia, per avaluar-ne críticament els resultats, per elaborar l'informe 
corresponent i per dur-ne a terme la seva defensa oral. 

• Adre~at a: 

Llicenciats en Geologia, Enginyeria Geològica i ensenyaments afins que vulguin 
aprofundir en la seva capacitat de dur a terme un treball de recerca individualitzat. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

MARTÍ l FRANQUÈS S/N 

08028 BARCELONA 

sec-geo@d3.ub.es 

93 402 13 37 

93 402 13 40 

del 01/10/2001 al 31/10/2001 

01/12/2001 

Import de la matrícula: 50.000 PTA 
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Màster 

GESTIÓ DE LA QUALITAT A L'EMPRESA 

• Responsable: SALICRU PAGES, MIGUEL 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE BIOLOGIA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 300 

• Objectius: 

La formació de professionals de la qualitat a l'entorn industrial seguint l'e-squema dels 
models d'excedència, entesos d'acord amb les normes ISO, com un estil 
d'organització centrat en la qualitat, basat en la participació de tots els seus membres i 
ortentat a la rendibilitat a llarg termini. La formació basada en la gestió per processos 
s'acompanya de moduls de gestió i organització de l'empresa, gestió de la qualitat 
segons el model ISO 9000:2000, eines per el control i millora de la qualitat, mesura de 
satisfacció del client, l'especificitat dels serveis i la integració de la qualitat amb la 
seguretat i el respecta amb l'ambient entre d'altres. 

• Adre~at a: 

J Llicenciats, enginyers i diplomats. 

• Informació: 

Adresa: DIAGONAL, 645 

08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 1 O 86 

Fax: 93 330 71 57 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 20/10/2001 

Import de la matrícula: 800.000 PTA 
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Màster 

GESTIÓ DE LA QUALITAT EN EMPRESES 
AGROÀLIMENTARIES 

• Responsable: SALICRU PAGES, MIGUEL 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE BIOLOGIA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 300 

• Objectius: 

La formació de professionals de la qualitat en el entorn agroalimentari seguint 
l'esquema dels models d'excedència, entesos d'acord amb les normes ISO, com un 
estil d'organització centrat en la qualitat, basat en la participació de tots els seus 
membres i orientat a la rendibilitat a llarg termini. La formació genèrica s'acompanya 
dels elements diferencials que caracteritzen el sector agroalimentari: anàlisis de perills 
i control de punts crítics, gestió de laboratoris, tècniques analítiques, qualitat de 
servei. .. 

• Adre~at a: 

l Llicenciats, enginyers, diplomats i enginyers tècnics. 

• Informació: 

Adre1a: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

DIAGONAL, 645 

08028 BARCELONA 

93 402 10 86 

93 330 71 57 

per determinar 

20/10/2001 

Import de la matrícula: 625.000 PTA 
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Màster 

GESTIÓ INTEGRAL DEL LITORAL. CONDICIONANTS 
l PERSPECTIVES DE DESENVOLUPAMENT DEL LITORAL 
DE CATALUNYA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SERRA RAVENTOS, JORDI 
DEPT. ESTRATIGRAFIA l PALEONTOLOGIA 
1 (any acadèmic) 
300 

Oferir una formació pluridisciplinar sobre un conjunt de temes necessaris per al 
coneixement del litoral de Catalunya, que comprenguin la història, la situació actual , la 
gestió i les perspectives de desenvolupament. Orientat bàsicament als diferents 
agents que treballen en qüestions relacionades amb el litoral, per donar-los una 
formació complementària a la seva específica. 

• Adre!at a: 

Persones que treballen en temes referents al litoral, sigui en entitats públiques, 
autonòmiques, comarcals o locals (costes, ports, clubs, municipis, espais naturals, 
patronats de turisme)o en empreses que exerceixen la seva activitat a la costa. També 
persones vinculades al turisme, la nàutica, el medi ambient, l'urbanisme, 
l'arquitectura i l'enginyeria 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CONSORCI EL FAR - Cl ESCAR, 6-8 

08039 BARCELONA 

elfar.difus@diba.es 

93 221 74 57 

93 221 54 56 

del 02/07/2001 al 13/07/2001 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: 380.000 PTA 
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Màster 

IMMUNOLOGIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

CELADA COTARELO, ANTONIO 
DEPT. FISIOLOGIA 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

2 (anys acadèmics) 
360 

Ampliar els coneixements d'immuno+ogia. Ja que no existeix com a assignatura en 
moltes llicenciatures, i com que els conceptes d'aquesta ciència canvien ràpidament, 
s'explicarà en els nous plans d'estudis de moltes llicenciatures. Aquest màster pot ser 
una actualització per a futurs professors . 

• Adre~at a: 

Llicenciats en Biologia, Bioquímica, Química, Farmàcia, Medicina, Veterinària i 
Odontologia 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 645 

08028 BARCELONA 

acelada@bio.ub.es 

93 402 15 55 

93 411 03 58 

per determinar 

01/02/2002 

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

150.000 PTA (2n any) 
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Màster 

QUÍMICA EXPERIMENTAL 

• Responsable: MOYANO BALDOIRE, ALBERTO 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE QUÍMICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 400 

• Objectius: 

Capacitar l'alumne per dur a terme un treball original de recerca o desenvolupament en 
el camp de la química experimental, per avaluar-ne críticament els resultats, per 
elaborar l'informe corresponent i per dur a terme la seva defensa oral. 

• Adre!af a: 

Llicenciats en Química i ensenyaments afins que vulguin aprofundir la seva capacitat 
de dur a terme un treball experimental individualitzat. 

• l nformació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

MARTÍ l FRANQUÈS 1-11 

08028 BARCELONA 

sec-qui@d3.ub.es 

93 40212 01 l 93 402 10 09 

934111492 

del 03/09/2001 al 28/09/2001 

22/10/2001 

Import de la matrícula: 30.000 PTA 
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Màster 

SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, SEGURETAT 
l MEDI AMBIENT 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SALICRU PAGES, MIGUEL 
FACULTAT DE BIOLOGIA 
1 (any acadèmic) 
500 

La formació de professionals en la gestió integrada de la qualitat, seguretat i medi 
ambient. t.: integració del sistema es recalça en l'esquema del model d'excèl lencia en 
qualitat i es planteja !'integració de les altres dues components. La formació genèrica 
en gestió s'acompanya de les eines necessari es per el seu desenvolupament eficient. 
Aixl, es programen moduls de contaminació atmosfèrica, contaminació per soroll, 
gestió i tractament d'aigües residuals, residus industrials, gestió de la seguretat i 
prevenció de riscos laborals i eines quantitatives. 

• Adre!at a: 

l Llicenciats, enginyers diplomats i enginyers tècnics. 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

DIAGONAL, 645 

08028 BARCELONA 

93 402 10 86 

93 330 71 57 

per determinar 

20/10/2001 

Import de la matrícula: 495.000 PTA 
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Màster 

UNIVERSITAT-EMPRESA EN BIOTECNOLOGIA 

• Responsable: GONZÀLEZ DUARTE, ROSER 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE BIOLOGIA 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 900 

• Objectius: 

Oferir als llicenciats i professionals interessats els coneixements bàsics i la 
metodologia necessària per especialitzar-se i introduir-se en el camp de la 
biotecnologia: vegetal i agroalimentària, d'aplicació diagnòstica i sanitària i 
d'aplicació farmacèutica. 

• Adre~at a: 

l Llicenciats en ensenyaments científics i biomèdics, i enginyers de camps afins. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

DIAGONAL, 645 

08028 BARCELONA 

danielr@porthos.bio.ub.es 

93 402 14 94 l 93 402 15 01 

93 411 09 69 

del 01/10/2001 al 30/10/2001 

10/12/2001 

Import de la matrícula: 180.000 PTA (1r any) 

120.000 PTA (2n any) 

Ensenyaments de postgrau • 1 SO 



Divisió de Ciències 

de la Salut 



Certificat d'aprofitament 

ACTUALITZACIÓ EN CURES D'INFERMERIA EN 
CIRURGIA TORÀCICA 

• Responsable: CANALÍS ARRAYAS, EMILIO l FORNAS C. 
• Unitat orgànica: DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Ampliar els coneixements bàsics i aplicats pel que fa a l'atenció d'infermeria en 
l'esmentada especialitat. Actualitzar la planificació de les cures d'infermeria i 
capacitar l'alumne per proporcionar una atenció altament qualificada durant els 
períodes pre, intra i postoperatori dels pacients de cirurgia toràcica. 

• Adre~ot o: 

Diplomats universitaris en Infermeria que treballen actualment en l'especialitat, o que 
hi tenen un interès especial 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CASANOVA, 143 

08036 BARCELONA 

ecanalis@clinic.ub.es 

93 2279380 l 93 2275400 (ext.2365) 

93 227 54 31 

per determinar 

07/05/2002 

Import de la matrícula: 35.000 PTA 

153 • Divisió de Ciències de la Salut 



Diploma de postgrau 

ACTUALITZACIÓ EN ONCOLOGIA UROGENITAL 

• Responsable: CARRETERO, PABLO l ALCOVER, JUAN 
• Unitat orgànica: DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Impartir ensenyaments teoricopràctics suficients per obtenir estàndards clínics i 
docents correctes, i introduir-se en l'àmbit de la recerca d'una manera sòlida. 

• Adre~at a: 

Llicenciats en Medicina amb una dedicació especials a la urologia, la cirurgia 
oncològica i les especialitats afins o bé a la docència. 

• Informació: 

Ad resa: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

SERVEI D'UROLOGIA- H.C.P. - CASANOVA, 143 

08036 BARCELONA 

93 227 55 45 

per determinar 

16/10/2001 

Import de la matrícula: 100.000 PTA (1r any) 

100.000 PTA (2n any) 

Ensenyaments de postgrau • l 54 



Diplomo de postgrau 

ACTUALITZACIÓ EN PSICOPATOLOGIA CLÍNICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

GUTIÉRREZ MALDONADO, JOSÉ 
DEPT. PERSONALITAT, AVALUACIÓ l TRACTAMENT PSICOLÒGIC 
1 (any acadèmic) 
200 

Presentar els darrers avenços en el diagnòstic i tractament dels trastorns mentals, així 
com en la investigació bàsica amb repercussió clínica. 

• Adre!at a: 

l Llicenciats en Psicologia, Medicina i altres ciències de la salut. 

• Informació: 

Adre1a: 

Adre1a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

jgutierrez@psi. ub. es 

933125124/629717113 

93 402 13 62 

del 01/06/2001 al 01/10/2001 

20/11/2001 

Import de la matrícula: 165.000 PTA 

155 • Divisió de Cièn1ies de la Salut 



Diploma de postgrau 

ANÀLISI l CONDUCCIÓ DE GRUPS 
A LES ORGANITZACIONS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

GONZÀLEZ LÓPEZ, M. PILAR 
DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 
1 (any acadèmic) 
150 

Dotar els alumnes de continguts teoricopràctics sobre l'anàlisi de processos, 
estructures i tècniques òptimes per intervenir tant en organitzacions educatives com 
industrials. 

• Adre~at a: 

Professionals de qualsevol llicenciatura i/o diplomatura que treballin en àmbits 
grupals. 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

mgrupos@psi.ub.es 

93 312 51 71 

93 40213 66 

per determinar 

per determinar 

Import de la matrícula: 200.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

ANÀLISI l CONDUCCIÓ DE GRUPS ALS ÀMBITS 
CLÍNICOSANITARI l SOCIOEDUCATIU 

• Responsable: GONZALEZ LOPEZ, M. PILAR 
• Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 180 

• Objectius: 

Dotar els alumnes de continguts teoricopràctics sobre l'anàlisi de processos i 
estructures de grups en els àmbits clínicsanitari i socioeducatiu, i de les tècniques 
òptimes per intervenir en la conducció de grups en aquests camps. 

• Adre!af a: 

Professionals de qualsevol llicenciatura i/o diplomatura que treballin en àmbits 
grupals. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL O'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL O'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

mgrupos@psi.ub.es 

933125171 

93 402 13 66 

per determinar 

05/11/2001 

Import de la matrícula: 225.000 PTA 

157 • Divisió de Ciències de la Salut 



Màster 

ANÀLISI l CONDUCCIÓ DE GRUPS: INVESTIGACIÓ 
l INTERVENCIÓ 

• Responsable: GONZÀLEZ LÓPEZ, M. PILAR 
• Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 320 

• Objectius: 

Dotar els participants de la capacitat d'investigar, avaluar, diagnosticar i intervenir en 
els grups de diferents contexts: clínic, socioeducatiu i d'organitzacions. 

• Adre~at a: 

Professionals de qualsevol llicenciatura i/o diplomatura que treballin en àmbits 
grupals. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

mgrupos@psi.ub.es 

933125171 

93 402 13 66 

per determinar 

Inici de la docència: per determinar 

Import de la matrícula: 275.000 PTA 

Ensenyaments de postgrau • l 58 .. 



Certificat d'aprofitament 

ANAMNESI l ELABORACIÓ D'INFORMES 
EN LES PERTORBACIONS DEL LLENGUATGE 

• Responsable: SERRA RAVENTOS, MIGUEL 
• Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA BÀSICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objectius: 

Proporcionar una actualització als professionals que treballen en les diferents 
pertorbacions de la comunicació, la veu, la parla i el llenguatge. 

• Adre!at a: 

Llicenciats en Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Lingüística, Medicina. 
Diplomats en Logopèdia, Magisteri i altres llicenciatures o diplomatures afins. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PASSEIG DE LA VALL D'HEBRON, 171 

08035 BARCELONA 

cvila@psi.ub.es 

93 312 50 45 

del 03/09/2001 al 19/09/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 23.000 PTA 

l 59 • Divisió de Ciències de la Salut 



Certificat d'aprofitament 

ANATOMOFISIOLOGIA l PATOLOGIA DE LA VEU 
l DE LA PARLA DE BASE ORGÀNICA 

• Responsable: SERRA RAVENTOS, MIGUEL 
• Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA BÀSICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objectius: 

Proporcionar una actualització als professionals que treball en en les diferents 
pertorbacions de la comunicació, la veu, la parla i el llenguatge. 

• Adre~at a: 

Llicenciats en Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Lingüística, Medicina. 
Diplomats en Logopèdia, Magisteri i altres llicenciatures o diplomatures afins. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PASSEIG DE LA VALL D'HEBRON, 171 

08035 BARCELONA 

cvila@psi.ub.es 

933125045 

del 03/09/2001 al 19/09/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 23.000 PTA 

Ensenyaments de postgrau • 160 



Diploma de postgrau 

ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR 

• Responsable: LLOMBART JAQUES, DANIEL l SABRIÀ RIUS, JOAN 
• Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 320 

• Objectius: 

Presentar la metodologia per conèixer·1'etiologia i, mitjançant la història clínica i les 
diverses tècniques d'exploració sobre pacient, arribar a un diagnòstic per realitzar el 
tractament adequat de les alteracions de l' ATM. Potenciar la investigació de la 
disfunció craniomandibular i tots els aspectes que puguin estar relacionats amb 
!'ATM. 

• Adre~at a: 

l Odontòlegs i estomatòlegs. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de Ja docència: 

PAVELLÓ DE GOVERN, 1A PLANTA (CAMPUS DE BELLVITGE) 

08907 t.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

sec-odon@bell.ub.es 

93 402 42 57 

93 402 42 13 

del 01/07 /2001 al 30/09/2001 

23/10/2001 

Import de la matrícula: 200.000 PTA (1r any) 

200.000 PTA (2n any) 

161 • Divisió de Ciències de lo Solut 



Diploma de postgrau 

ATENCIÓ D'INFERMERIA AL MALALT CRÒNIC 

• Responsable: GIRBAU,R./GARCIA,L./UBEDA,l/BERNAT,R./BARDAJÍ,D. 
• Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL l 

MATERNO-INFANTIL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 250 

• Objectius: 

Aprofundir en les repercussions que ocasionen els trastorns de salut crònics en 
l'individu, la família i la societat. Conèixer els recursos de què disposa la comunitat per 
fer front a aquests problemes de salut. Conèixer les estratègies per intervenir en les 
diferents situacions en què es troba el malalt crònic. 

• Adre!at a: 

l Diplomats en Infermeria 

• Informació: 

Adresa: FEIXA LLARGA, S/N. PAVELLÓ DE GOVERN, 3A PLANTA 

08907 !.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Telèfon: 93 403 57 12 

Fax: 93 402 42 97 

Preinscripció: del 01 /06/2001 al 20/09/2001 

Inici de la docència: 01 /10/2001 

Import de la matrícula: 175.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

ATENCIÓ FARMACÈUTICA EN SALUT VISUAL l AUDITIVA 
l EN FOTOPROTECCIÓ SOLAR 

• Responsable: VALLS PLANELLS, JOSEP ORIOL 
• Unitat orgànica: DEPT. FISICOQUÍMICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Formar i reciclar els farmacèutics en qüestions d'atenció farmacèutica a problemes de 
salut de consulta freqüent en farmàcia comunitària que no s'estudien amb suficient 
profunditat en la llicenciatura de Farmàcia. 

• Adre~at a: 

Farmacèutics que treballin o que vulguin treballar; en farmàcia comunitària o 
hospitalària. 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT DE FARMÀCIA. AV. JOAN XXlll , S/N 

08028 BARCELONA 

dep27-0@far.ub.es 

93 402 45 50 

93 403 59 87 

del 01/12/2001 al 21 /12/2001 

14/01/2002 

Import de la matrícula: 150.000 PTA 

163 • Divisió de Ciències de la Salut 



Certificat d'aprofitament 

AVALUACIÓ DE LA COMUNICACIÓ 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SERRA RAVENTOS, MIGUEL 
DEPT. PSICOLOGIA BÀSICA 
1 (any acadèmic) 
20 

Proporcionar una actualització als professionals que treballen .en les diferents 
pertorbacions de la comunicació, la veu, la parla i el llenguatge. 

• Adre!af a: 

Llicenciats en psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Lingüística, Medicina. 
Diplomats en Logopèdia, Magisteri i altres llicenciatures o diplomatures afins. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PASSEIG DE LA VALL D'HEBRON, 171 

08035 BARCELONA 

cvila@psi.ub.es 

93 312 50 45 

del 03/09/2001 al 19/09/2001 

15/12/2001 

Import de la matrícula: 23.000 PTA 
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Certificat d'aprofitament 

AVALUACIÓ DEL LLENGUATGE ORAL 
MITJANÇANT L'ELABORACIÓ DEL SEU PERFIL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SERRA RAVENTOS, MIGUEL 
DEPT. PSICOLOGIA BÀSICA 

1 (any acadèmic) 
20 

Proporcionar una actualització de coneixements als professionals que treballen en les 
diferents pertorbacions de la comunicació, la veu, la parla i el llenguatge. 

• Adreíat a: 

Llicenciats en Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Lingüística, Medicina. 
Diplomats en Logopèdia, Magisteri i altres ll icenciatures o diplomatures afins. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PASSEIG DE LA VALL D'HEBRON, 171 

08035 BARCELONA 

cvila@psi.ub.es 

933125045 

del 03/09/2001 al 19/09/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 23.000 PTA 

165 • Divisió de Ciències de la Salut 



Diploma de postgrau 

AVALUACIÓ DINÀMICA DE LA PERSONALITAT, 
INTERVENCIÓ l VALORACIÓ D'INTERVENCIONS 

• Responsable: VIVES GOMILA, MARIA 
• Unitat orgànica: DEPT. PERSONALITAT. AVALUACIÓ l TRACTAMENT PSICOLÒGIC 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 170 

• Objectius: 

Aprofundir, d'una banda, en el procés d'avaluació psicològica des de la perspectiva de 
la psicologia dinàmica a través d'entrevistes, tests psicomètrics i 
perceptiva-projectius; de l'altra, en Ja indicació, valoració i investigació de la 
intervenció psicològica. També s'estudiarà el procés evolutiu i l'estudi de casos 
pràctics, s'afavorirà l'elaboració de dissenys d'investigació i s'introduirà l'experiència 
dels serveis públics en salut mental. 

• Adre~at a: 

l Especialment a llicenciats en Psicologia i Medicina. 

• Informació: 

Adre1a: 

Adre1a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

mvives@psi.ub.es 

93 312 5117 

93 402 13 62 

del 01/07/2001al15/10/2001 

19/10/2001 

Import de la matrícula: 180.000 PTA 
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Màster 

AVALUACIÓ l GESTIÓ DE TECNOLOGIA MÈDICA 
INTERNACIONAL 

• Responsable: GRANADOS, ALICIA l RODRÍGUEZ ROISIN, ROBERT 
• Unitat orgànica: DEPT. MEDICINA 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 450 

• Objectius: 

Capacitar formativament i a nivell de postgrau, als professionals participants en les 
tècniques i els mètodes propis de l'avaluació i la gestió de serveis sanitaris. Fomentar i 
enfortir la lectura crítica de la literatura mèdica així com de l'economia de la salut i 
l'anàlisi de polítiques sanitàriesFormar acadèmicament i pràcticament, professionals 
amb l'objectiu que puguin assumir els reptes que plantegen els sistemes sanitaris 
actuals quant a qualitat, equitat i sostenibilitat. 

• Adre!af a: 

Professionals sanitaris, clínics , recercadors i titulats universitaris interessats en 
l'avaluació i la gestió dels serveis sanitaris i la medicina basada en l'evidència com a 
eines per informar la presa de decisions en sanitat. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

iparada@olimpia.scs.es 

93 227 29 00 

93 227 29 98 

del 01/06/2001 al 30/09/2001 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 615.000 PTA 

245.000 PTA (2n any) 

16 7 • Divisió de Ciències de la Salut 



Certificat d'aprofitament 

AVENÇOS EN BIOLOGIA MOLECULAR 

• Responsable: BARTRONS BACH, RAMON 
• Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES FISIOLÒGIQUES 11 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 50 

• Objectius: 

L· objectiu general d ·aquest curs és donar una visió actual bàsica de la biologia 
molecular tant des del punt de vista dels coneixements com de la tecnologia moderna 
que s· utilitza en la recerca biomèdica. Les tècniques de ONA recombinant i de 
manipulació del genoma han tingut una profunda influència i han revolucionat moltes 
àrees de recerca, especialment en biomedicina i biotecnologia. Els coneixements i la 
tecnologia aplicada avancen a una velocitat extraordinària, de forma que tècniques i 
coneixements de tant sols fa 5 anys poden estar ja obsolets. La comprensió dels 
avenços en el camp de la investigació biomèdica requereixen el coneixement 
actualitzat dels mecanismes moleculars resposables de la perpetuació i expressió del 
genoma i de la tecnologia actual que s· utilitza per investigació, diagnòstic, pronòstic i 
tractament de diferents patologies . 

• Adre!af a: 

l Llicenciats i diplomats dels ensenyaments de Ciències de la Vida i de la Salut. 

• l nformació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS BELLVITGE) 

08907 1..'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 

bartrons@bellvitge.bvg.ub.es 

93 402 42 68 l 93 402 42 52 

93 402 42 68 

del 01 /07/2001 al 01 /10/2001 

14/01 /2002 

Import de la matrícula: 60.000 PTA 
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Certificat d'aprofitament 

AVENÇOS EN LA REDUCCIÓ, REFINAMENT 
l REEMPLAÇAMENT {3RS) D'ANIMALS 
D'EXPERIMENTACIÓ 

• Responsable: VINARDELL MARTINEZ-HIDALGO, MA. P 
• Unitat orgànica: DEPT. FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 40 

• Objectius: 

Introduir el concepte de les 3Rs (reducció, refinament i reemplaçament) d'animals 
d'experimentació. Desenvolupar cada un d'aquests aspectes de l'ús d'animals 
d'experimentació i aplicar aquestes idees a casos concrets com els estudis preclinics 
que es realitzen amb animals i que es substitueixen poc a poc per altres mètodes 
anomenats alternatius. Per tal d'assolir aquests objectius s'impartiran classes 
teòriques i pràctiques. 

• Adre~at a: 

Llicenciats en Farmàcia, Medicina, Biologia, Veterinària, Bioquímica. Diplomats en 
Infermeria 

• Informació: 

Adre~a: 

Adre~a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. JOAN XXlll , S/N 

08028 BARCELONA 

pilarv@farmacia.far.ub.es 

93 402 45 05 

93 403 59 01 

del 10/09/2001 al 28/09/2001 

14/01/2002 

Import de la matrícula: 55.000 PTA 

169 • Divisió de Ciéndes de la Salut 



Certificat d'aprofitament 

BASES FISIOLÒGIQUES l TÈCNIQUES 
DE L'ELECTROMIOGRAFIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

TOLOSA SARRO, EDUARDO 
DEPT. MEDICINA 
1 (any acadèmic) 
50 

l Formació bàsica en electromiografia 

• Adre~at a: 

l Neuròlegs, neurofisiòlegs clínics i rehabilitadors. 

• Informació: 

Adre~a: 

Adre~a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

SERVEI DE NEUROLOGIA CSU DE BELLVITGE 

08907 L. HOSPITALET DEL LL. (BARCELONA 

jmonterohoms@hotmail.com 

93 260 77 11 l 93 260 76 93 

93 260 78 82 

per determinar 

05/11/2001 

Import de la matrícula: 125.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

BIOMECÀNICA DE L'APARELL LOCOMOTOR 

• Responsable: RUANO GIL, DOMINGO 
• Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 190 

• Objectius: 

Ensenyament als llicenciats en Medicina i Cirurgia els detalls bàsics teòrics i pràctics 
de la biomecànica aplicada a l'aparell locomotor. 

• Adreíat a: 

l Llicenciats en Medicina i Cirurgia. 

• Informació: 

Adresa: CASANOVA,143 

08036 BARCELONA 

Adresa electrònica: dep01-1 @d4.ub.es 

Telèfon: 93 402 19 00 l 93 403 52 62 

Fax: 93 403 52 63 

Preinscripció: del 01 /09/2001 al 01/10/2001 

Inici de la docència: 01/01 /2002 

Import de la matrícula: 40.000 PTA 

171 • Divisió de Ciències de la Salut 



Certificat d'aprofitament 

CÀNCER DE PULMÓ: ACTUALITZACIÓ DE DIAGNÒSTIC 
l TRACTAMENT 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

CANALÍS, E. l GRAU, J.J. l TORRES, A. 
DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
1 (any acadèmic) 
30 

Oferir a metges de medicina familiar i comunitària i a especialistes interessats en 
aquest tema una actualització de coneixements en prevenció, mètodes diagnòstics i 
tractament multidisciplinari del càncer de pulmó. Es tindrà en compte la nova 
classificació histològica, la classificació d'estratificació TNM més recent i la 
incorporació de noves tecnologies en el diagnòstic i en el tractament. 

• Adre~at a: 

l Metges de medicina general i comunitària i especialistes que hi estiguin interessats. 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

HOSPITAL CLÍNIC. C/ CASANOVA, 143, ESCALA 4, 2N 

08036 BARCELONA 

ecanalis@clinic.ub.es 

93 2279380 l 93 2275400 (ext.2365) 

93 227 54 31 

per determinar 

28/03/2002 

Import de la matrícula: 40.000 PTA 

Ensenyaments de postgrau • 172 



Màster 

CIÈNCIES EXPERIMENTALS BIOMÈDIQUES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

VIÑAS CIORDIA, MIGUEL 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE LA SALUT 
1 (any acadèmic) 
1800 

Oferir un marc acadèmicament defiriït als estudiants que s'inicien en la recerca en 
especialitats biomèdiques bàsiques en els diferents laboratoris del Campus de 
Bellvitge. 

• Adresat a: 

l Llicenciats i diplomats que vulguin iniciar-se en la recerca. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

UNITAT DE MICROBIOLOGIA. CAMPUS DE BELLVITGE 

08907 LHOSPITALET DE LLOBREGAT 

vinyas@bell.ub.es 

93 402 42 50 

93 402 42 58 

per determinar 

01/11/2001 

Import de la matrícula: 12.000 PTA 

173 • Divisió de Ciències de la Salut 



Màster 

CIRURGIA GINECOLÒGICA ENDOSCÒPICA 

• Responsable: VANRELL DIAZ, JUAN ANTONIO 
• Unitat orgànica: DEPT. OBSTETRICIA GINECOLOGIA PEDIATRIA RADIOLOGIA 

MEDICINA FÍSICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 330 

• Objectius: 

Es pretén que l'alumne al finalitzar el curs tingui uns coneixements teòrics i 
fonamentalment pràctics suficients que li permetin desenvolupar la cirurgia 
endoscòpica amb total seguretat per a éll i sobretot per al pacient. 

• Adre!at a: 

l Metges especialistes en Obstetrícia i Ginecologia. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT DE MEDICINA. CASANOVA, 143 

08036 BARCELONA 

jvanrell@med.ub.es 

93 227 54 36 

93 227 93 25 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 600.000 PTA 

Ensenyaments de postgrau • 17 4 



Màster 

CIRURGIA l IMPLANTOLOGIA BUCAL 

• Responsable: GAY ESCODA, COSME 
• Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
• Durada: 3 (anys acadèmics) 
• Hores: 3600 

• Objectius: 

Formació d'especialistes en cirurgia·bucal d'acord amb la normativa comunitària CEE 
678078, lll/D/114/4/82 i 111/D/137 4/3/84. Formació d'especialistes en tècniques de 
cirurgia bucal i específiques de col locació d'implants endoossis i en la preparació i col 
locació de pròtesis implantosuportades. Formació en Patologia i Cirurgia Periodontal. 
Formació en Cirurgia Làser, Patologia Bucal i Patologia d'ATM i Dolor Bucofacial. 

• Adre!af a: 

l Odontòlegs i metges especialistes en Estomatologia. 

• l nformació: 

Adre~a: 

Adre~a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PAVELLÓ CENTRAL (CAMPUS DE BELLVITGE) 

08907 t.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

cgay@bell.ub.es 

93 402 42 74 

93 402 42 13 

del 01 /07/2001 al 10/09/2001 

01 /11 /2001 

Import de la matrícula: 750.000 PTA (1r any) 

750.000 PTA (2n any) 

750.000 PTA (3r any) 

17 S • Divisió de Ciències de la Salut 



Diploma de postgrau 

CIRURGIA TORACOSCÒPICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

CANALÍS ARRAYÀS, EMILIO 
DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
1 (any acadèmic) 
150 

Impartir l'ensenyament de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques de la 
toracoscòpia en la patologia corresponent. 

• Adre!af a: 

l Llicenciats en Medicina i Cirurgia. 

• l nformació: 

Adresa: CASANOVA, 143 

08036 BARCELONA 

Adresa electrònica: ecanalis@clinic.ub.es 

Telèfon: 93 2279380 l 93 2275400 (ext.2365) 

Fax: 93 227 54 31 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 08/01 /2002 

Import de la matrícula: 100.000 PTA 

Ensenyaments de postgrau • 176 



Diploma de postgrau 

CURES D'INFERMERIA AL MALALT CRÍTIC 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ARQUÉ BLANCO, MERCÈ l ANDREU PERIZ, LOLA 
DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL l MÈDICO-QUIRÚRGICA 
1 (any acadèmic) 

300 

Ampliar i aprofundir en els coneixements i les habilitats necessàries per tenir cura dels 
malalts amb greus alteracions de les funcions vitals o amb un risc important de perdre 
la vida. 

• Adre!af a: 

l Diplomats en Infermeria. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FEIXA LLARGA S/N.PAVELLÓ DE GOVERN PL3, DESP.226 

08907 L:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Marque@BELL.UB.ES 

93 402 42 29/ 93 402 42 83 

93 402 42 16 

del 04/09/2001 al 14/09/2001 

13/11/2001 

Import de la matrícula: 170.000 PTA 

177 • Divisió de Ciències de la Salut 



Certificat d'aprofitament 

CURES D'INFERMERIA EN EL TRASPLANTAMENT 
D'ÒRGANS l DE TEIXITS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ANDREU PERIZ, LOLA l ARQUE BLANCO, MERCÈ 
DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL l MÈDICO-QUIRÚRGICA 
1 (any acadèmic) 
80 

El trasplantament d'òrgans representa una de les fites més rellevants de la ciència 
actual. La infermera que cuida els pacients trasplantats és indispensable per 
aconseguir l'èxit del tractament i les seves funcions quedaran reflectides en els 
resu ltats que s'obtinguin. L'. objectiu del curs és proporcionar coneixements específics 
per a les cures de receptors ¡donants d'òrgans 

• Adresat a: 

l Diplomats en Infermeria 

• l nformació: 

Adreso: FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS BELLVITGE) 

08907 !.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Telèfon: 93 402 42 31 

Fax: 93 402 42 16 

Preinscripció: del 04/09/2001 al 14/09/2001 

Inici de la docència: 05/11 /2001 

Import de la matrícula: 49.000 PTA 

Ensenyaments de postgrau • l 78 



Certificat d'aprofitament 

CURS INTENSIU DE FORMACIÓ CONTINUADA 
EN GINECOLOGIA ONCOLÒGICA 

• Responsable: IGLESIAS GUIU, JAVIER 
• Unitat orgànica: DEPT. OBSTETRICIA GINECOLOGIA PEDIATRIA RADIOLOGIA 

MEDICINA FÍSICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 50 

• Objectius: 

l Formación continuada en ginecologia oncológica 

• Adre~at a: 

Especialistes d'obstetrícia i ginecologia de menys de deu anys d'antiguitat i metges 
interns residents en el 3er i 4t anys de residència 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT DE MEDICINA. CASANOVA, 143 

08036 BARCELONA 

xiglesia@medicina.ub.es 

93 227 54 36 

93 227 93 25 

per determinar 

25/11/2001 

Import de la matrícula: 20.000 PTA 

179 • Divisió de Ciències de lo Solut 



Màster 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS l CONSULTORIA 
A LES ORGANITZACIONS 

• Responsable: DÍAZ DE QUIJANO DE ARANA, SANTIAGO 
• Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 61 O 

• Objectius: 

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

• Adre~at a: 

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

• l nformació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 170 (PALAU DE LES HEURES) 

08035 BARCELONA 

rrhh@efc.fbg.ub.es 

93 428 45 85 l 93 428 29 43 

93 428 62 31 

del 01 /06/2001 al 31 /10/2001 

01/11/2001 

Import de la matrícula: 790.000 PTA (1r any) 

710.000 PTA (2n any) 

Ensenyaments de postgrau • 180 



Màsterr (Edició no presencial) 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS l CONSULTORIA 
EN LES ORGANITZACIONS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

DÍAZ DE QUIJANO DE ARANA, SANTIAGO 

DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 

2 (anys acadèmics) 
610 

Formar els psicòlegs, llicenciats en Dret, Econòmiques, etc. , que treballen o volen 
treballar 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 

• Adre!af a: 

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

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PALAU DE LES HEURES (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA ·-

rrhh@efc.fbg.ub.es 

934284585/934282943 

93 428 62 31 

per determinar 

01 /11/2001 

Import de la matrícula: 550.000 PTA (1r any) 

450.000 PTA (2n any) 

181 • Divisió de Ciències de la Salut 

• 



Diploma de postgrau 

ELECTROMIOGRAFIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

TOLOSA SARRO, EDUARDO 
DEPT. MEDICINA 
1 (any acadèmic) 
150 

l Formació i perfeccionament en electromiografia 

• Adre!at a: 

l Neuròlegs, neurofisiòlegs clínics i rehabilitadors 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

SERVEI DE NEUROLOGIA. CSUB C/FEIXA LLARGA S/N 

08907 L. HOSPITALET DEL LL. BARCELONA 

jmonterohoms@hotmail.com 

93 260 77 11 l 93 260 76 93 

93 260 78 82 

per determinar 

05/11/2001 

Import de la matrícula: 300.000 PTA 

Ensenyaments de postgrau • 182 



Certificat d'aprofitament 

ELECTROMIOGRAFIA A LES MALALTIES DEL SISTEMA 
NERVIÓS CENTRAL 

• Responsable: TOLOSA SARRO, EDUARDO 
• Unitat orgànica: DEPT. MEDICINA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 50 

• Objectius: 

Formació en electromiografia aplicada a l'estudi de les malalties del sistema nerviós 
central. 

• Adre!af a: 

J Neuròlegs, neurofisiòlegs clínics i rehabilitadors. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

SERVEI DE NEUROLOGIA. CSU BELLVITGE 

08907 L. HOSPITALET (BARCELONA 

jmonterohoms@hotmail.com 

93 260 77 11 l 93 ~60 76 93 

93 260 78 82 

per determinar 

06/05/2002 

Import de la matrícula: 125.000 PTA 

183 • Divisió de Ciències de la Salut 

• 



Certificat d'aprofitament 

ELECTROMIOGRAFIA A LES MALALTIES 
NEUROMUSCULARS 

• Responsable: TOLOSA SARRO, EDUARDO 
• Unitat orgànica: DEPT. MEDICINA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 50 

• Objectius: 

l Formació en electromiografia i en malalties neuromusculars. 

• Adresat a: 

l Neuròlegs, neurofisiòlegs clínics i rehabilitadors. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

SERVEI DE NEUROLOGIA CSU DE BELLVITGE 

08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT 

jmonterohoms@hotmail.com 

93 260 77 11 l 93 260 76 93 

93 260 78 82 

per determinar 

25/02/2002 
Import de la matrícula: 125.000 PTA 

Ensenyamenls de postgrau • 184 



Màster 

ENDODÒNCIA, OPERATÒRIA l ESTÈTICA DENTAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

BRAU, E./CANALDA, C./BERÀSTEGUI, E./PUMAROLA, J. 
DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
2 (anys acadèmics) 
850 

Aconseguir l'especialització dins les àrees d'operatòria, estètica dental i endodòncia. 
Fomentar la recerca en aquests camps. Conèixer i practicar les tècniques noves i els 
materials nous. 

• Adre!at a: 

l Odontòlegs i metges estomatòlegs. 

• Informació: 

Adresa: FEIXA LLARGA, S/N PAVELLÓ DE GOVERN, 2A PL~lti'A 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

08907 !.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

93 402 42 69 l 
93 403 55 58 

del 01/07/2001°àl 30/09/2001 

04/11/2001 

Import de la matrícula: 500.000 PTA (1r any) 

500.000 PTA (2n any) 

.. 

185 • Divisió de Ciències de la Salut 



Diploma de postgrau 

ESPECIALITZACIÓ EN AUDICIÓ l LLENGUATGE 
(PERTORBACIONS DEL LLENGUATGE l L'AUDICIÓ) 

• Responsable: BUISÀN SERRADELL, CARMEN l SERRA RAVENTÓS, MIQUEL 
• Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA BÀSICA 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

DEPT. MÈTODES INVESTIGACIÓ l DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ 
2 (anys acadèmics) 
520 

Oferir formació especialitzada a mestres per tal que puguin atendre els alumnes amb 
dificultats d'audició i llenguatge, d'acord amb la Normativa de l'ordre d'11 de gener de 
1996 (BOE de 23 de gener de 1996). 

• Adresat a: 

Professorat d'EGB que reuneixi els requisits de la Normativa de l'ordre d'11 de gener 
de 1996 (BOE de 23 de gener de 1996). 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

cvila@psi.ub.es 

93 312 50 45 

93 40213 63 

del 03/09/2001 al 19/09/2001 

15/10/2001 

lmpart de la matrícula: 175.000 PTA (1r any) 

190.000 PTA (2n any) 

Ensenyaments de postgrau • 186 



Diploma de postgrau 

EVOLUCIÓ NORMAL l PATOLÒGICA 

S E LA P$1COANÀLISI A LA 
INTERDISCIPLINARIETAT: TEORIA l PRÀCTICA 

• Responsable: MIRÓ COLL, M. TERESA 
• Unitat orgànica: DEPT. PERSONALITAT, AVALUACIÓ l TRACTAMENT PSICOLÒGIC 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 250 

• Objectius: 

Proporcionar a l'alumnat una visió actualitzada i interdisciplinària de l'estudi de 
l'evolució infantil, tenint en compte la importància d'aquesta etapa de la vida en la 
constitució del futur de l'individu. A la vegada, el curs aborda les situacions en les què, 
per causes diferents, l'evolució es veu afectada i desemboca en situacions 
patològiques de mala adaPTAció. S'abordarà també el tema de les eines diagnòstiques 
més útils en la clínica de salut mental infantil i juvenil actual. 

• Adre!at a: 

l Metges i psicòlegs. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscriptió: 

Inici de la docència: 

• l . 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

mmiro@psi.ub.es 

93 312 51 30 

93 40213 62 

del 18/06/2001 al 28/09/2001 

26/10/2001 

Import de lo matrícula: 225.000 PTA 

18 7 • Divisió de Ciències de lo Solut 



Certificat d'aprofitament 

EVOLUCIÓ NORMAL l PATOLÒGICA 
DES DE LA PSICOANÀLISI: UN ESTUDI 
INTERDISCIPLINAR 

• Responsoble: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

MIRÓ COLL, M. TERESA 
DEPT. PERSONALITAT, AVALUACIÓ l TRACTAMENT PSICOLÒGIC 
1 (any acadèmic) 
80 

Proporcionar a l'alumnat una visió actualitzada i interdisciplinària de l'estudi de 
l'evolució infantil, tenint en compte la importància d'aquesta etapa de la vida en la 
constitució del futur de l'individu. A la vegada, el curs aborda les situacions en què, per 
diferents causes, l'evolució es veu afectada i desemboca en situacions patològiques o 
de mala adaPTAció. S'abordarà també el tema de les eines diagnòstiques més útils en 
la clínica de salut mental infantil i juvenil actual. 

• Adresat a: 

l Metges, psicòlegs, assistents socials, infermeres, mestres, etc. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

mmiro@psi.ub.es 

93 312 51 30 

93 402 13 62 

del 18/06/2001 al 28/09/2001 

26/10/2001 

Import de la matrícula: 90.000 PTA 

Ensenyaments de postgrau • 188 



Màster 

EXPERIMENTAL EN CIÈNCIES FARMACÈUTIQUES 

• Responsable: GIRONA BRUMOS, MA. VICTORIA 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE FARMÀCIA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 600 

• Objectius: 

Oferir als llicenciats en Farmàcia i d'altres ensenyaments afins, la possibilitat de 
desenvolupar un treball original de recerca o desenvolupament, integrat en un equip 
d'alguna de les unitats del Centre. 

• Adre~at a: 

l Llicenciats 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

SECRETARIA ACADÈMICA.AVGDA. JOAN XXlll S/N 

08028 BARCELONA 

93 402 18 80 

93 402 18 86 

per determinar ·-
01/10/2001 

Import de la matrícula: 21 .000 PTA 

189 • Divisió de Ciències de la Salut 

• 



Diploma de postgrau 

GERODONTOLOGIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SUBIRÀ PIFARRÉ, C. l RAMÓN TORRELL, J.M. 
DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
1 (any acadèmic) 
300 

Formació d'especialistes en odontologia geriàtrica capaços de donar cobertura a les 
demandes assistencials, investigadores i de docència actuals en aquesta disciplina. 

• Adre~at a: 

l Odontòlegs i metges estomatòlegs 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FEIXA LLARGA, S/N. PAVELLÓ DE GOVERN, 1A PLANTA 

08907 !.'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 

subira@bellvitge.bvg.ub.es 

93 402 42 57 

93 402 42 13 

del 01/07/2001 al 30/09/2001 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: 325.000 PTA 

Ensenyaments de postgrau • 190 

·-



Certificat d'aprofitament 

GESTIÓ DE LA QUALITAT EN EL DESENVOLUPAMENT 
l FABRICACIÓ INDUSTRIAL DE MEDICAMENTS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SALAZAR MACIAN, RAMON 
DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 
1 (any acadèmic) 
60 

Ampliar i posar al dia els coneixements generals assolits a través de les assignatures 
de l'àrea de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, en especial els dirigits a la fabricació 
industrial de medicaments. El curs està orientat primordialment des del punt de vista 
de la garantia de la qualitat a l'estudi aprofundit del desenvolupament de les formes de 
dosificació, i té en compte la substància medicamentosa, els excipients i la tecnologia 
per aconseguir medicaments estables i biodisponibles. Així mateix, la gestió de la 
qualitat en la fabricació industrial de medicaments ens permetrà assolir la fita de 
medicaments amb millor qualitat i productivitat. 

• Adre~at a: 

l Llicenciats en Farmàcia, Ciències Químiques i afins t 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. JOAN XXlll, S/N 

08028 BARCELONA 

salazar@farmacia.far.ub.es 

93 402 45 45 

93 40218 96 

per determinar 

06/05/2002 

Import de la matrícula: 130.000 PTA 

191 • Divisió de Ciències de lo Solut 
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Màster 

GESTIÓ DE SERVEIS D'INFERMERIA 

• Responsable: BLASCO SANTAMARIA, ROSA l PEYA GASCÓN, MARGARITA 
• Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL l MÈDICO-QUIRÚRGICA 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 550 

• Objectius: 

Oferir als diplomats en Ciències de la Salut una informació que els permeti 
desenvolupar tasques de gestió de serveis d'infermeria, amb l'us convenient dels 
coneixements i les tècniques necessàries per augmentar el nivell de qualitat 
assistencial. 

• Adre~at a: 

l Diplomats en Ciències de la Salut (Infermeria, Podologia, Fisioteràpia). 

• Informació: 

Adre1a: 

Adre1a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CAMPUS DE BELLVITGE. PAVELLÓ CENTRAL 3A PLANTA 

08907 J.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Rblasco@bell.ub.es 

93 402 42 25 

93 402 42 25 

del 06/06/2001 al 06/1 0/2001 

01/11/2001 

Import de la matrícula: 270.000 PTA (1r any) 

270.000 PTA (2n any) 
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Màster 

GESTIÓ EMPRESARIAL PER A LA INDÚSTRIA 
FARMACÈUTICA l AFINS 

• Responsable: SUÑE NEGRE, J.M. l MUNDET HIERN, J. 
• Unitat orgànica: DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 800 

• Objectius: 

Facilitar la incorporació a l àmbit laboral i millorar la promoció interna del lloc de treball 
dins l'empresa farmacèutica o ampliar el ventall a les empresas afins. Aportar 
coneixements complementaris als rebuts a les respectives carreres universitàries. 
Desenvolupar comportaments i aptituds directives adients per a moure 's amb èxit dins 
una organització empresarial. Facilitar a les empreses del sector, professionals 
tècnics i de gestió de qualitat. 

• Adresat a: 

Tècnics de la Indústria farmacèutica, així com als llicenciats i diplomat¡ amb interès 
per la indústria farmacèutica. (cosmètica, alimentària, biotecnol~gia, dietètica, 
productes sanitaris, fitoteràpia, etc.) 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. JOAN XXlll, S/N 

08028 BARCELONA 

ciriza@farmacia.far.ub.es 

93 402 45 43 

93 403 59 36 

del 01/06/2001 al 30/09/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 550.000 PTA (1r any) 

550.000 PTA (2n any) 
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Màster 

GESTIÓ HOSPITALÀRIA l DE SERVEIS SANITARIS 

• Responsable: ASENJO SEBASTIAN, M. A./GRAU SOCIATS, J 
• Unitat orgànica: DEPT. SALUT PÚBLICA 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 400 

• Objectius: 

Proporcionar les bases científiques i operatives de la gestió sanitària, aprofundint en 
els conceptes d'eficàcia, eficiència, equitat, qualitat, organització, planificació i 
gestió, i en la seva integració en la pràctica diària. 

• Adre!af a: 

l 
Llicenciats i diplomats universitaris que treballin, pretenguin treballar o estiguin 
interessats en la planificació i el desenvolupament del sector sanitari. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT DE MEDICINA. CASANOVA, 143 

08036 BARCELONA 

dep12-2@medicina.ub.es 

93 402 45 66 

93 403 52 60 

del 01/09/2001 al 15/10/2001 

08/1 1/2001 

Import de la matrícula: 225.000 PTA (1r any) 

150.000 PTA (2n any) 
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Certificat d'aprofitament 

l-D, REGISTRES l GMP/QA EN LA INDÚSTRIA 
FARMACÈUTICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SUÑE NEGRE, J.M. l MUNDET HIERN, J. 
DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 
1 (any acadèmic) 
100 

Donar a conèixer el funcionament de les indústries farmacèutiques i afins, tenint en 
compte aquells departaments més característics d'aquestes indústries. En primer 
lloc, es dóna a conèixer la manera de funcionar, treballar i gestionar els depaftament de 
registres, patents, llicències i investigació. En segon lloc, es revisen les normes que 
s'han d'implantar per al correcte funcionamient de la indústria farmacèutica. 

• Adre-'at a: 

Tècnics de la indústria farmacèutica i, llicenciats amb interès per a la indústria 
farmacèutica. • 

~ . 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT DE FARMÀCIA. AV. JOAN XXlll , S/N 

08028 BARCELONA 

ciriza@farmacia.far.ub.es 

93 402 45 43 

93 402 45 43 

del 01/06/2001 al 30/09/2001 

17/10/2001 

Import de la matrícula: 190.000 PTA 
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Màster 

INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA l COMUNITÀRIA 

• Responsable: PEDRENY !ORIOL, R. l ROIGÉ BOTÉ, A. 
• Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL 

l MATERNO-INFANTIL 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 700 

• Objectius: 

Facilitar als alumnes tots els instruments que permetin a infermers/eres comunitaris i 
a altres professionals de la salut, donar una atenció de qualitat als individus i a les 
famílies fent distinció entre els diferents grups socials, tant en situació de salut com de 
malaltia 

• Adre~at a: 

l Diplomats i llicenciats en Ciències de la Salut 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS BELLVITGE) 

08907 L.'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 

rpedreny@bell.ub.es 

93 403 5712 

93 402 42 97 

del 25/06/2001 al 20/09/2001 

01 /10/2001 

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

250.000 PTA (2n any) 

Ensenyaments de postgrau • 196 



Diploma de postgrau 

INFERMERIA EN ALCOHOLISME l DROGODEPENDÈNCIA 

• Responsable: UGALDE APALATEGUI, MERCEDES 
• Unitat orgànica : DEPT. INFERM ERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL l 

MATERNO-INFANTIL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 280 

• Objectius: 

Proporcionar als professionals de la infermeria una ampliació dels coneixements 
sobre actuacions específiques per prestar assistència en alcoholisme i altres 
drogodependències , en el diferents nive lls d'atenció especialtzada. 

• Adre!af a: 

l Professionals d'infermeria. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FEIXA LLARGA, S/N. PAVELLÓ ~E GOVERN 

08907 L.'. HOSPITALET DE LLOBREGAT • 

mugalde@.bell.ub.es 

93 403 57 12-

93 402 42 97 

del 03/09/2001 al 20/09/2001 

24/10/2001 

Import de la matrícula: 175.000 PTA 

• 
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Màster 

INFERMERIA GERONTO-GERIÀTRICA 

• Responsable: TORRES M.P./BALLESTEROS, E./GARCIA HERNANDEZ, M. 
• Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL l MÈDICO-QUIRÚRGICA 

• Durodo: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 600 

• Objectius: 

Capacitar els professionals d'infermeria per identificar les necessitats i problemes de 
salut de la gent gran, per poder donar-los respostes en tots els nivells d'atenció 
sociosanitària, dotant-los d'instruments per a la recerca i la gestió de serveis 
d'infermeria en aquest camp. 

• Adre~at a: 

l Diplomats d'infermeria relacionats amb l'atenció a la gent gran. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS BELLVITGE) 

08970 HOSPITALET DE LLOBREGAT 

ptorres@bell.ub.es 

93 402 42 31 

93 402 42 16 

del 04/09/2001 al 14/09/2001 

27/11/2001 

Import de la matrícula: 210.000 PTA (1r any) 

220.000 PTA (2n any) 
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Diploma de postgrau 

INFERMERIA l VIH/SIDA: UNA VISIÓ GLOBAL 
l HUMANISTA 

• Responsable: CANELA SOLER, JAIME l TEIXIDOR FREIXA, MONTSERRAT 
• Unitat orgànica: DEPT. SALUT PÚBLICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 230 

• Objectius: 

- Proporcionar coneixements, habilitats i actituds que permetin fer front a la 
problemàtica VIH/SIDA. - Promoure capacitats i competències en relació amb la 
problemàtica VIH/SIDA que permetin el treball en equip en les organitzacions 
sanitàries. - Formar professionals amb capacitat d'actuar com a experts en qualsevol 
intervenció institucional associada a la problemàtica VI H/SIDA. 

• Adre!af a: 

l Diplomats en Infermeria. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ESCORIAL, 177 

08024 BARCELONA 

secretaria.pg@smadrona.ub.es 

93 254 42 00 

93 254 42 01 

del 17 /09/2001 al 30/09/2001 

28/11/2001 

Import de la matrícula: 120.000 PTA 

• l • 
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Diploma de postgrau 

INFERMERIA ONCOLÒGICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

BARRACHINA, L. l CHICOTE, S. l VIDAL, A. 
DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL l MÈDICO-QUIRÚRGICA 
1 (any acadèmic) 
200 

Ampliar els coneixements sobre factors epidemiològics del càncer i de les patologies 
més freqüents i sobre els tractaments i els efectes adversos pertal d'establir un pla de 
cures integral. 

• Adresat a: 

l Diplomats en Infermeria. 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA -AV. GRAN VIA, KM. 2,7 

08907 !.'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 

93 260 77 77 

Inici de la docència: 

del 03/09/2001 al 07/09/2001 

16/10/2001 

Import de la matrícula: 150.000 PTA 
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Màster 

INFERMERIA PEDIÀTRICA 

• Responsable: CHAURE LÓPEZ, ISABEL l MARTÍNEZ BARELLAS, M. ROSA 
• Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL l 

MATERNO-INFANTIL 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 700 

• Objectius: 
Ampliar i aprofundir els coneixements dels diplomats en Infermeria en tots els nivells 
d'atenció pediàtrica. 

• Adresat a: 

l Diplomats en infemeria. 

• Informació: 

Adresa: FEIXA LLARGA S/N 

08907 t.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

93 403 5712 

93 402 42 97 

del 01 /06/2001 al-20/09/2001 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: 230.000 PTA (1r any) 

230.000 PTA (2n any) 

t 

• 
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Diploma de postgrau 

INFERMERIA QUIRÚRGICA 

• Responsoble: OTO CAVERO, M. ISABEL l AGUILAR CORTÈS, MARIA 
• Unitot orgànica: DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL l MÈDICO-QUIRÚRGICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 

• Hores: 300 

• Objectius: 

Ampliar i aprofundir els coneixements i habilitats necessàries per cuidar el pacient 
quirúrgic. 

• Adresat a: 

/ Professionals que volen accedir a treballar amb pacients quirúrgics. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 
Fax: 

Preinscripció: 
Inici de la docència: 

FEIXA LLARGA, S/N. 

08907 L'. HOSPITALET 
ioto@bell.ub.es 

93 402 42 29 

93 402 42 16 

del 04/09/2001 al 14/09/2001 

05/11/2001 

Import de lo matrícula: 170.000 PTA 
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Certificat d'aprofitament 

INICIACIÓ A LA MEDICINA SUBAQUÀTICA 

• Responsable: SEGURA CARDONA, RAMON l DESOLA ALA, JORDI 
• Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES FISIOLÒGIQUES li 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 80 

• Objectius: 

Introducció a la fisiopatologia, clínica i terapèutica, dels trastorns associats a 
l'activitat humana en medi aquàtic. Capacitació per fer exàmens d'aptitud mèdica per 
al busseig (Class A EDTC Approved Doctor). 

• Adre~at a: 

Metges de clubs i d'empreses de busseig professional; metges de l'esport;metges 
esportistes; metges de treball; metges generals; metges examinadors. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CRIS-UTH, DOS DE MAIG, 301 

08025 BARCELONA 

cris@comb.es 

93 433 15 51 (ext.167) 

93 450 37 36 

del 26/04/2002 al 17 /05/2002 

27/05/2002 

t 

Import de la matrícula: 80.000 PTA 
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Màster 

INTERVENCIÓ AMBIENTAL. PERSONA, SOCIETAT l 
GESTIÓ 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

POL URRUTIA, ENRIC l IÑIGUEZ RUEDA, LUPICINIO 

DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 

2 (anys acadèmics) 
410 

Preparació específica orientada a la professió en els temes ambientals, fent èmfasi en 
els aspectes relacionats amb el comportament individual i social. Aportació, 
familiarització i entrenament en l'ús de tècniques i instruments per a l'avaluació, la 
intervenció i la gestió, tant en l'àmbit de l'hàbitat com en el de l'empresa i les 
institucions. 

• Adre~at a: 

Científics socials (psicòlegs, sociòlegs, antropòlegs, geògrafs), pedagogs, filòsofs, 
advocats, economistes, biòlegs, llicenciats en Ciències Ambientals, geòlegs, 
arquitectes, enginyers i en general tècnics de les administracions públiques i les 
empreses que reuneixin els requisits d'admissió 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

mia@psi.ub.es 

93 312 58 01 

93 402 13 66 

del 02/05/2001 al 20/09/2001 

15/10/2001 

Import de la motrículo: 290.000 PTA (1r any) 

390.000 PTA (2n any) 
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Diploma de postgrau 

INTERVENCIÓ D'INFERMERIA EN SALUT MENTAL 
l PSIQUIATRIA 

• Responsable: RIGOL CUADRA, ASSUMPTA 
• Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL l 

MATERN O-INFANTIL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 280 

• Objectius: 

Ampliar coneixements sobre les noves prespectives d'atenció d'infermeria a pacients 
amb problemes de salut mental. Modificar actituds dels professionals d'infermeria 
envers els trastorns mentals, de manera que possibiliti més intervencións de qualitat. 
Afavorir una intervenció multidisciplinar. 

• Adre~at a: 

J Diplomats en Infermeria. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

• 

E.U. INFERMERIA. FEIXA LLARGA, S/N PAVELLÓ CENTRAL 

08907 l..'.HOSPITÀLET DE LLOBREGAT 

arigol@bell.ub.es 

93 403 57 12 

93 403 42 97 

del 01 /06/2001 al 20/09/2001 

23/10/2001 

Import de la matrícula: 185.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

INTERVENCIONS D'INFERMERIA EN EDUCACIÓ 
l ASSESSORAMENT SEXUAL 

• Responsable: HONRUBIA PÉREZ, MARIA 
• Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL 

l MATERNO-INFANTIL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 250 

• Objectius: 

Formar els professionals d'infermeria en els coneixements específics que els permetin 
estructurar i planificar intervencions en l'educació i l'assessorament sexuals, tant en 
l'àmbit hospitalari com comunitari. 

• Adre!af a: 

l Diplomats en Infermeria. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

C/FEIXA LLARGA S/N. PAVELLÓ CENTRAL 3ªPLANTA 

08907 LHOSPITALET DE LLOBREGAT 

mhonrubia@bell.ub.es 

93 403 57 12 

93 403 42 97 

del 01 /06/2001 al 20/09/2001 

24/10/2001 

Import de la matrícula: 175.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

INTRODUCCIÓ A LA MEDICINA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA 
l L'ESPORT 

• Responsable: RUANO GIL, DOMINGO 
• Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Ensenyar a llicenciats en medicina i cirurgia els detalls bàsics teòrics i pràctics de la 
medicina de l'educació física i l'esport. 

• Adresat a: 

/ Llicenciats en Medicina i Cirurgia. 

• Informació: 

Adre~a: 

Adre~a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CASANOVA, 143 

08036 BARCELONA 

dep01-1@med.ub.es 

93 402 19 00 •. 

93 403 52 63 

del 01/09/2001 al 01 /10/2001 

01/01/2002 

Import de la matrícula: 35.000 PTA 

• 
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Diploma de postgrau 

LA INFERMERIA EN LA VIGILÀNCIA l EL CONTROL 
DE LA INFECCIÓ HOSPITALÀRIA 

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

MATERN O-INFANTIL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 200 

• Objectius: 

Proporcionar als professionals d'infermeria coneixements sobre diferents aspectes de 
l'epidemiologia i programes de control de la infecció als centres sanitaris. 

• Adre!at a: 

l Diplomats en infermeria. 

• Informació: 

Adre§a: FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS BELLVITGE) 

08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Telèfon: 93 403 57 12 

Fax: 93 402 42 16 

Preinscripció: del 01 /06/2001 al 20/09/2001 

Inici de la docència: 07/11/2001 

Import de la matrícula: 175.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

LÀSERS EN MEDICINA 

• Responsable: 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

CANALÍS ARRAYÀS, EMILI l SERRA, MONTSERRAT 
DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
1 (any acadèmic) 

150 

Ensenyar els efectes terapèutics dels làsers, la seva utilització diagnòstica i els 
fonaments físics i biològics en què es basen. 

• Adre~at a: 
Llicenciats en Medicina i Cirurgia, enginyers, veterinaris , odontòlegs, diplomats en 
Infermeria 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CASANOVA, 143 

08036 BARCELONA 

ecanalis@clinic.ub.es 

93 2278380 l 93 2275400 (ext.2365) 

93 227 54 31 

per determinar 

14/01/2002 

Import de la matrícula: 100.000 PTA 

209 • Divisió de Ciències de la Salut 
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Certificat d'aprofitament 

MÀRQUETING FARMACÈUTIC 

• Responsoble: SUÑE NEGRE, J.M. l MUNDET HIERN, J. 
• Unitot orgànica: DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 100 

• Objectius: 

Dotar els participants dels fonaments del màrqueting en el seu aspecte més 
generalista per servir de base a una posterior especialització en màrqueting 
farmacèutic. Donar una visió global del procés de presa de decisions comercials en 
marcs referencials diferents (diferents empreses l diferents sectors). Sensibilitzar el 
participant, sobre el paper que el directiu de màrqueting juga en l'empresa. Analitzar, 
dissenyar estratègies i prendre decisions de Mix segons la cultura del mercat 
farmacèutic. Gestionar segments madurs de mercat, desenvolupar nous conceptes de 
producte per a farmàcia i gestionar altres negocis emergents (genèrics). Gestionar 
productes genu íns del mercat farmacèutic, prescripció i especialitats publicitàries. 
OTC, parafarmàcia i nous productes, serveis per la cura de la salut. 

• Adre!af a: 

Tècnics de la indústria farmacèutica, llicenciats i diplomats amb interès per la indústria 
farmacèutica. 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT DE FARMÀCIA. AV. JOAN XXlll, S/N 

08028 BARCELONA 

ciriza@farmacia.far.ub.es 

93 402 45 43 

93 402 45 43 

del 01/06/2001 al 30/09/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 190.000 PTA 

Ensenyaments de postgrau • 21 O 



Diploma de postgrau 

MEDIAMBIENT l SALUT 

• Responsable: LLOBET MALLAFRE, JUAN MARINLAFUENTE FLO, AMALIA 
• Unitat orgànica: DEPT. SALUT PÚBLICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 21 O 

• Objectius: 

Proporcionar coneixements especialitzats sobre els efectes dels contaminants 
ambientals a la salut humana, i facilitar l'adquisició d'habilitats instrumentals per tal 
d'avaluar els problemes ambientals des del punt de vista sanitari. 

• Adre!at a: 

Farmacèutics, metges, biòlegs, veterinaris, infermers i titulats en Medi Ambient i altres 
titulacions relacionades. 

• Informació: 

Adre~a: 

Adre~a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

• UNITAT DE TOXICOLOGIA. FACULTAT DE FARMÀCIA 

08028 BARCELONA 

llobet@farmacia.far.ub.es 

93 403 58 17 l 620 214 020 

93 402 18 96 

del 10/09/2001 al 28/09/2001 

10/12/2001 

Import de la matrícula: 200.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

MEDICINA BUCAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

CHIMENOS KÜSTNER, EDUARDO l LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ 
DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
1 (any acadèmic) 
150 

Ampliar i aprofundir en els coneixements de medicina bucal assolits en la llicenciatura 
d'Odontologia i en l'especialitat d'Estomatologia, així com donar a conèixer aquest 
camp als alumnes que no provinguin d'aquestes opcions. La metodologia docent 
consistirà en classes teòriques i seminaris (60 hores), així com en pràctiques a la 
Clínica Odontològica Universitària i en d'altres àmbits sanitaris (90 hores). 

• Adre!at a: 

l Llicenciats en Odontologia i llicenciats en Medicina. 

• Informació: 

Adre1a: 

Adre1a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FEIXA LLARGA, S/N. PAVELLÓ DE GOVERN, 2A PLANTA 

08907 !.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

dep20-0@bell.ub.es 

93 402 42 69 

93 403 55 58 

del 01 /07/2001 al 30/09/2001 

05/11/2001 

Import de la matrícula: 275.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

MEDICINA CLÍNICA PREVENTIVA 

• Responsable: PRAT MARÍN, ANDRÉS l SALLERAS SANMARTÍ, LLUÍS 
• Unitat orgànica: DEPT. SALUT PÚBLICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 160 

• Objectius: 

Proporcionar les bases científiques i operatives dels mètodes actuals de la medicina 
preventiva, per tal d'integrar aquesta disciplina dins la tasca clinico-assistencial del 
personal sanitari que treballa en diferents àmbits (atenció primària, laboral, 
hospitalària, sociosanitària, etc.). 

• Adre~at a: 

Professionals que necessitin actualitzar i perfeccionar els coneixements de la 
moderna medicina preventiva. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT DE MEDICINA. CASANOVf, 14~ 

08036 BARCELONA 

dep12-2@medieina.ub.es 

93 402 45 66 

93 403 52 60 

del 01/09/2001 al 30/09/2001 

19/10/2001 

• 

Import de la matrícula: 115.000 PTA 
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Diplomo de postgrau 

MEDICINA l PARASITOLOGIA TROPICALS 

• Responsable: MAS CAPO, JORGE l CORACHAN CUYAS, MANUEL 
• Unitat orgànica: DEPT. MICROBIOLOGIA l PARASITOLOGIA SANITÀRIA 

DEPT. MEDICINA 
• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

1 (any acadèmic) 
160 

Proporcionar coneixements bàsics de medicina i parasitologia tropicals als 
professionals de la medicina, que treballen en el nostre medi i es troben amb aquesta 
patologia en la seva tasca assistencial. 

• Adre~at a: 

l Llicenciats i diplomats en ciències relacionades amb la salut 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ELISA, 14 

08023 BARCELONA 

mtropic@medicina.ub.es 

93 418 47 62 

93 418 48 66 

del 02/10/2001 al 31/12/2001 

28/01 /2002 

Import de la matrícula: 230.000 PTA 
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Màster 

MEDICINA TROPICAL l SALUT INTERNACIONAL 

• Responsable: MAS, JORGE l CORACHAN, MANUEL l ASCASO, CARLOS 
• Unitat orgànica: DEPT. MICROBIOLOGIA l PARASITOLOGIA SANITÀRIA 

DEPT. SALUT PÚBLICA 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

DEPT. MEDICINA 
1 (any acadèmic) 
430 

Preparar l'alumnat en aspectes de parasitologia, medicina i salut pública i en diferents 
aspectes d'especialitats pròpies del tròpic. 

• Adresat a: 

l Llicenciats i diplomats en ciències relacionades amb la salut 

• Informació: 

Adre1a: ELISA, 14 

Adre1a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

08023 BARCELONA 

mtropic@medicina.ub.es 

93 418 47 62 '-

934184866 

del 01 /10/2001 al 28/12/2001 

28/01 /2002 

Import de la matrícula: 400.000 PTA 
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Diplomo de postgrau 

METODOLOGIA DE L'EDUCACIÓ SANITÀRIA 

• Responsable: ISLA PERA, MARIA PILAR 
• Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL l 

MATERN O-INFANTIL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 250 

• Objectius: 

Proporcionar als professionals que participen en el curs coneixements, capacitats i 
habilitats per desenvolupar amb eficàcia els programes d'educació sanitària a la 
comunitat. 

• Adre~at a: 

Llicenciats i diplomats que treballin en programes d'educació sanitària o en àrees 
relacionades amb l'educació i la promoció de la salut. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FEIXA LLARGA S/N PAV.GOVERN 3A. PLANTA 

08907 !.'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Pisla@bell.ub.es 

93 402 42 33 

93 402 42 97 

del 01/06/2001 al 20/09/2001 

06/1 1/2001 

Import de la matrícula: 175.000 PTA 
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Màster 

NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

JUNQUE,CARME/SALAMERO,MANEL 
DEPT. PSIQUIATRIA l PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
3 (anys acadèmics) 
2760 

Formar especialistes en neuropsicologia clínica seguint el model PIR i el d'integració 
en el treball d'equip multidisciplinari. Es tracta d'una especialitat reconeguda i 
regulada a Amèrica del Nord i alguns països europeus, però encara no a Espanya. 

• Adresat a: 

Psicòlegs que s'interessin en l'exploració, avaluació i rehabilitació de pacients amb 
patologia neuropsicològica. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

mpgomez@psi.ub.es 

93 403 44 46 ·-

93 40215 84 

del 01/07/2001 al 06/07/2001 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 260.000 PTA (1r any) 

260.000 PTA (2n any) 

260.000 PTA (3r any) 
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Màster 

OCLUSIÓ l REHABILITACIÓ ORAL 

• Responsable: SALSENCH, JUAN l PERAIRE, MARIA l SAMSÓ, JORDI 
• Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 1850 

• Objectius: 

Formar especialistes en els camps de l'oclusió, de la disfunció de l'articulació 
temporomandibular i de l'aparell estomatognàtic i de la rehabilitació mitjançant 
pròtesis de les pèrdues extenses i de les seves determinants (dimensió vertical) i 
funcions (masticació, deglució i fonació). 

• Adre!at a: 

l Odontòlegs i metges estomatòlegs 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT D'ODONTOLOGIA. FEIXA LLARGA, S/N, 1A PL. 

08907 !..'.HOSPITALET LLOBREGAT 

sec-odon@bell.ub.es 

93 402 42 57 

93 402 42 13 

del 01 /07/2001 al 30/09/2001 

15/11/2001 

Import de la matrícula: 500.000 PTA (1r any) 

500.000 PTA (2n any) 
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l Màster 

ODONTOPEDIATRIA 

• Responsoble: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

BOJ QUESADA, JOAN RAMON 
DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
2 (anys acadèmics) 
2000 

Formació d'especialistes en Odontopediatria a través d'un programa de dos cursos 
acadèmics de duració. 

• Adresat a: 

J Odontòlegs i metges estomatòlegs 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FEIXA LLARGA, S/N. PAVELLÓ DE GOVERN, 2A PLANTA 

08907 L.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

dep20-0@bell.ub.es 

93 402 42 69 

93 403 55 58 
·-

del 01/07/2001 al 30/09/2001 

05/11/2001 

Import de la matrícula: 400.000 PTA (1r any) 

400.000 PTA (2n any) 
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Màster 

ORTODÒNCIA 

• Responsable: DURAN VON ARX, JOSEP 
• Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTO. 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

DEPT. OBSTETR. GINEC. PEDIAT. RADIO. l MED. FÍSICA 
3 (anys acadèmics) 
2890 

Formació d'especialistes en Ortodòncia d'acord amb la normativa comunitària de la 
CE, amb un programa de tres cursos de durada. 

• Adresat a: 

l Metges estomatòlegs i odontòlegs 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT D'ODONTOLOGIA. FEIXA LLARGA, S/N, 2A. PL. 

08907 1..'.HOSPITALET LLOBREGAT 

sec-odon@bell.ub.es 

93 402 42 56 l 93 402 42 57 

93 403 42 13 

del 01 /07/2001 al 30/09/2001 

01/11/2001 

Import de la matrícula: 600.000 PTA (1r any) 

600.000 PTA (2n any) 

600.000 PTA (3r any) 
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Màster 

PATOLOGIA MAMÀRIA· SINOLOGIA 

• Responsable: PRATS ESTEVE, MIGUEL 
• Unitat orgànica: DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 360 

• Objectius: 

Enfocament global de la patologia mamària com a branca multidisciplinària de la 
Medicina, que estudia de manera integrada i actualitzada els coneixements teòrics i els 
mitjans diagnòstics, terapèutics i d'investigació específics i sobre aquesta base 
teòrica formació més orientada a la pràctica, mitjançant sessions de discussió en 
forma de taula rodona, per tal d'obtenir protocols d'actuació. Es realitzen pràctiques i 
seminaris mitjançant la participació activa en la labor assistencial d'unitats de mama 
multidisciplinàries. 

• Adresat a: 

l Llicenciats en Medicina i Cirurgia 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

RAMBLA CATALUNYA, 18, 2N. 3A. 

08007 BARCELONA 

mprats@medicina.ub.es 

93 412 42 04 

93 412 12 32 

del 01/09/2001 al 30/09/2001 

01/10/2001 

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

325.000 PTA (2n any) 
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Diploma de postgrau 

PERFECCIONAMENT EN INFERMERIA INFANTIL 

• Responsoble: ÀLVAREZ MIRÓ, ROSER l HEREDIA TORRAS, MARINA 
• Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL l 

MATERNO-INFANTIL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 250 

• Objectius: 

Aprofundir en els avenços sobre temes fonamentals en relació amb les cures 
pediàtriques. Aplicar cures pertinents a un nen amb problemes de salut. 

• Adresat a: 

l Postgraduats en Infermeria (diplomats en infermeria) . 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

EUI SANT JOAN DE DEU. Santa Rosa, 39-57 

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

hsjdbcn.org 

93 420 85 86 

93 420 90 28 

per determinar 

08/10/2001 

Import de la matrícula: 195.000 PTA 
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Màster 

PERTORBACIONS DEL LLENGUATGE l L'AUDICIÓ 

• Responsable: SERRA RAVENTOS, MIGUEL 
• Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA BÀSICA 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 590 

• Objectius: 

Formar llicenciats en l'estudi, l'avaluació de les pertorbacions del llenguatge infantil i 
d'adults i en la rehabilitació dels trastorns del llenguatge. 

• Adresat a: 

Llicenciats en Psicologia, Psicopedagogi , Pedagogia, Medicina, Lingüística o altres 
llicenciatures o diplomatures afins. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D' HEBRO~) 

08035 BARCELONA 

cvila@psi.ub.es 

93 312 50 45 

93 402 13 63 • .. 

del 03/09/2001 al 19/09/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 230.000 PTA (1r any) 

260.000 PTA (2n any) 
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Diploma de postgrau 

POLITRAUMATISMES l MALALT CRÍTIC 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SÀNCHEZ-LLORET TORTOSA, JUAN 
DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
1 (any acadèmic) 
150 

Donar formació específica sobre el malalt politraumatitzat, sense o amb falla 
multisistèmica, la qual cosa el converteix en un malalt crític. Conèixer els mecanismes 
fisiopatològics . 

• Adresat a: 

l Llicenciats en Medicina i DUE. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Prei nscripció: 

Inici de la docència: 

CASANOVA, 143. H.C.P. ESCALA 8, 2A PLANTA 

08036 BARCELONA 

jslloret@medicina.ub.es 

93 227 54 31 

93 227 54 31 

del 01/09/2001 al 30/10/2001 

01/12/2001 

Import de la matrícula: 150.000 PTA 
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Certificat d'aprofitament 

PREVENCIÓ l CONTROL DE LES MALALTIES 
DE TRANSMISSIÓ SEXUAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

DOMINGUEZ GARCIA, ANGELA 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE LA SALUT 
1 (any acadèmic) 
40 

Aquest curs de 'Prevenció i control de les Malalties de Transmissió Sexual' s'adreça 
especialment al personal sanitari que treballi o que pugui treballar en l'assistència 
primària. 

• Adresat a: 

Llicenciats en Medicina, en Farmàcia i diplomats en infermeria que treballin en 
l'atenció primària i que realitzin o que puguin realitzar activitats assistencials 
relacionades amb les MTS. 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

HOSPITAL CLÍNIC l PROVINCIAL 

08036 BARCELONA .• 

93 227 55 73 

93 227 54 54 

per determinar 

05/11/2001 

Import de la matrícula: 40.000 PTA 
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Certificat d'aprofitament 

PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

PENZO GIACCA, WILMA E. 
DEPT. PSIQUIATRIA l PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
1 (any acadèmic) 
40 

Adquirir coneixements sobre els mecanismes bàsics de la bioquímica cerebral 
relacionats amb la neurotransmissió, la psicopatologia i l'acció dels fàrmacs; els 
mecanismes d'acció dels fàrmacs, la seva farmacocinètica i farmacodinàmica, els 
seus efectes sobre el sistema enzimàtic del fetge i les interaccions amb altres 
medicacions; les noves dades de l'activitat farmacològica sobre els processos de 
transcripció proteica i els seus efectes a llarg termini . 

• Adre~at a: 

Llicenciats en Medicina (preferentment Psiquiatria). llicenciats en Psicologia i 
llicenciats en Farmàcia. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT DE MEDICINA. CASANOVA, 143, 5A PLANTA 

08036 BARCELONA 

mpgomez@psi.ub.es 

93 402 45 70 

del 15/01/2002 al 18/01/2002 

15/02/2002 

Import de la matrícula: 50.000 PTA 
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Màster 

PSIQUIATRIA l PSICOLOGIA CLÍNICA DE LA INFÀNCIA 
l L'ADOLESCÈNCIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius:. 

TORO TRALLERO, JOSÉ 
DEPT. PSIQUIATRIA l PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
3 (anys acadèmics) 
2600 

Formació d'especialistes en Psiquiatria i Psicologia Clínica Infantil i Juvenil, seguint el 
model MIR o PIR, i integrant-los progressivament en el treball d'equip multidisciplinari. 
Es tracta d'especialitats no reconegudes a l'Estat espanyol. 

• Adre!af a: 

l Llicenciats en Medicina i en Psicologia. 

• Informació: 

Adresa: SABINO DE ARANA, 1 (RECINTE M~TERNITAT) . 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 227 56 65 ·-

Fax: 93 227 56 88 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

del 01 /07/2001 al 30/09/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 320.000 PTA (1r any) 

340.000 PTA (2n any) 

360.000 PTA (3r any) 
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Diploma de postgrau 

REHABILITACIÓ l PRÒTESI MAXIL LOFACIAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ESCUÍN HENAR, TOMÀS JOSÉ 
DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
1 (any acadèmic) 
400 

Formar els alumnes odontòlegs o estomatòlegs en la realització, el diagnòstic i el 
tractament de la rehabilitació bucal i facial en pacients afectats de pèrdues de 
substància del massís craniofacial 

• Adre{at a: 

l Llicenciats en Odontologia i llicenciats en Medicina i Cirurgia especialitzats en 
Estomatologia 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FEIXA LLARGA, S/N. PAVELLÓ DE GOVERN 

08907 !:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

tescuin@bell.ub.es 

93 402 42 70 

93 403 55 58 

del 01/10/2001 al 15/10/2001 

01/11/2001 

Import de la matrícula: 350.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

RELACIONS HUMANES l QUALITAT ASSISTENCIAL 
EN INFERMERIA 

• Responsable: MIGUEL LÓPEZ DE VERGARA,M.D. l SABATER MATEU,P. 
• Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL l 

MATERNO-INFANTIL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 200 

• Objectius: 

Conèixer i aprofundir el coneixement de les relacions interpersonals, potenciant les 
habilitats i estratègies que són necessàries per millorar la qualitat assistencial i 
afavorir les relacions de grups i treball en equip. 

• Adre1at a: 

Diplomats en Infermeria, treballadors socials i altres professionals del camp de la 
salut. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docèncio: 

FEIXA LLARGA S/N. PAVELLÓ GOVERN 

08907 !.:HOSPITALET OE LLOBREGAT 

dmiguel@bell.ub.es 

93 403 57 12 

93 402 42 97 

del 01/06/2001 al 20/09/2001 

29/11/2001 

' 

Import de la matrícula: 175.000 PTA 
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Diplomo de postgrau 

SALUT MENTAL l INTERVENCIONS PSICOLÒGIQUES 
AMB IMMIGRANTS, REFUGIATS l MINORIES 

• Responsable: ACHOTEGUI LOIZATE, JOSÉ 
• Unitat orgànica: DEPT. PERSONALITAT. AVALUACIÓ l TRACTAMENT PSICOLÒGIC 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 180 

• Objectius: 

!Formar aquells professionals que treballen amb immigrants, refugiats i minories, o que 
l volen aprofundir en aquest temàtica. 

• Adresat a: 

~ infermeres, psicòlegs, ps1qu1atres, antropòlegs, sociòlegs.assistents 
l ~º~·¡;¡;: mediadors. mestres, pedagogs 

• Informació: 

Adre,a: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

Adre'o electrònica: gas1rOcd@gratisnet 

Telèfon: 93 402 10 79 

Fax: 93 402 13 62 

l 
Prtinscripció: del 01 07'2001 al 30/09/2001 

Inici de la docència: 09/11/2001 

Import d1 la matricula: 195.000 PTA 
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Màster 

SIDA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

GATELL J.MJMlRÓ J.M./MALLOLAS JJPUMAROLA, T. 
DEPT. MEDICINA 
2 (anys acadèmics) 
340 

Donar als metges en possessió del diploma de Sida els coneixements més avançats 
sobre el tema per poder atendre qualsevol malalt de Sida, poder realitzar 
investigacions i preparar-se per exercir la docència relacionada amb aquest tema a 
tots els nivells. 

• Adre!at a: 

Diplomats i llicenciats en branques de ciències de la salut amb vinculació hosp1talàna 
o amb un centre d'investigació. 

• Informació: 

Adreso: 

Adreso electrònica: 

Telèfon: 

Fo1: 

Preinscripdó: 

Inici de lo docència: 

• 
MEDICINA - H.C.P. /SERVEI D'INFEQCIONS. ESC.9, 4A 

08036 BARCELONA 

gflavia@med1cma.ub.es 

93 227 54 30 / 93 451 44 38 

93 451 44 38 

del 19/11/2001al19/12/2001 

01/04/2002 

Import de lo motrículo: 70.000 PTA (1r any) 

175.000 PTA (2n any) 
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Certificat d'aprofitament 

SUPORT VITAL EN MEDI AQUÀTIC 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

NALDA FEUPE, MIGUEL ANGEL l DESOLA ALÀ, JORDI 
DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
1 (any acadèmic) 
20 

Teoria i pràctica dels primers auxilis que cal aplicar a les persones accidentades com a 
resultat d'una activitat aquàtica o subaquàtica. 

• Adresat a: 

Metges i altres professionals de la biomèdica que estiguin relacionats amb activitats 
aquàtiques o subaquàtiques. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CRIS-UTH. DOS DE MAIG, 301 

08025 BARCELONA 

cós@comb.es 

93 507 27 00 (ext. 167) 

93 450 37 36 

del 26/04/2002 al 17 /05/2002 

31/05/2002 

Import de la matrícula: 23.500 PTA 
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Diploma de postgrau 

TÈCNIQUES DE PERFUSIÓ l OXIGENACIÓ 
EXTRACORPÒRIA 

• Responsable: POMAR.J.l / GOMAR,C l GARCIA, M. 
• Unitat orgànica: 

• Durada : 

DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
2 (anys acadèmics) 

• Hores: 160 

• Object ius: 

Adquirir els coneixements teòrics i pràctics per comprendre, assimilar i desenvolupar 
les tècniques especifiques d'oxigenació i de perfusió extracorpòries. 

• Adresat a: 

l Diplomats universitaris 

• lnformadó: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

In ici de la docència: 

CASANOVA, 143 

08036 BARCELONA 

mata m@retema t.es 

93 227 93 51/ 93 227 57 57 

93 227 93 51 

del 01/09/2001 al 30/09/2001 

19/11/2001 

Import de la matrícula: 200 000 PTA (1r any) 

200.000 PTA (2n any) 

• 
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l Màster 

TERÀPIA COGNITIVO SOCIAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

FEIXAS VIAPLANA, GUILLEM l VILLEGAS BESORA, MANUEL 
DEPT. PERSONALITAT, AVALUACIÓ l TRACTAMENT PSICOLÒGIC 
3 (anys acadèmics) 
600 

Oferir un programa de formació en psicoteràpia, centrat en els enfocaments cognitiu, 
constructivista i sistèmic, orientat a desenvolupar les habilitats terapèutiques 
bàsiques en l'àmbit individual, grupal, famil iar i de parella. 

• Adresat a: 

l Psicòlegs i metges interessats en la psicoteràpia. 

• lnformaci6: r 
Adreta electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripci6: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRDN, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

gfeixas@psi.ub.es 

93 312 51 00 

93 402 13 62 

del 04/09/2001 al 27 /09/2001 

09/01/2002 

Import de la matrícula: 225.000 PTA (1r any) 

250.000 PTA (2n any) 

250.000 PTA (3r any) 

[n1enyoments de po1t9rou • 234 



Diploma de postgrau 

TERÀPIES 1/0 INSTRUMENTS COMPLEMENTARIS 
DE LES CURES INFERMERES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ARQUÉ BLANCO, MERCÈ l LÓPEZ RUIZ, JÚLIA 
DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL l MÈOICO-QUIRÚRGICA 
1 {any acadèmic) 
180 

Proporcionar els instruments necessaris als diplomats en Infermeria per ajudar-los a 
millorar la persona sana o malalta i ensenyar tècniques i habili tats. 

• Adresat a: 

l Diplomats en Infermeria. 

• Informació: 

Adre,o: 

Adreio electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripci6: 

Inici de lo docència: 

FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS DE BELLVITGE) 

08907 !.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

marque@bell.ub.es 

93 402 42 29 

93 402 42 16 

del 04/09/2001 al 14/09/2001 

02/11/2001 

Import de lo mat rícula: 145.000 PTA 

• 
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Certificat d'aprofitament 

VALIDACIÓ INDUSTRIAL: APLICACIÓ A LA INDÚSTRIA 
FARMACÈUTICA l AFINS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Object ius: 

SALAZAR MACIÀN, RAMÓN 
DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 
1 (any acadèmic} 
40 

Ampliació i actualització dels coneixements generals assolits a través de les 
assignatures de l'Àrea de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, en especial aquells 
dirigits a la fabricació industrial de medicaments. Validació dels mètodes d'anàlisi, del 
control de processos i sistemes, per poder aconseguir, amb la seva aplicació, 
medicaments amb una productivitat i una qualitat millors. 

• Adresat a: 

l Llicenciats en Farmàcia, Ciències Químiques i afins. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT DE FARMÀCIA. AV. JOAN XXll l, S/N 

08028 BARCELONA 

salazar@farmacia.far.ub.es 

93 402 45 43 / 93 402 45 45 

93 403 59 36 

per determinar 

04/02/2002 

Import de la matrícula: 90.000 PTA 
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Divisió de Ciències 

de l'Educació 

' . 
• 



Màster 

DIRECCIÓ l GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS 

• Responsable: BORRELL, N. l LAFFITTE, ROSA M. l ANTÚNEZ, S. 
• Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA l ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 330 

• Objectius: 

Formar dirigents de centres educatius. escolars, esplais,etc ... Preparar les persones 
perquè siguin aptes per administrar i optimitzar els centres educatius, impartir uns 
coneixements científics sobre l'administració escolar; oferir recursos per innovar els 
centres educatius. 

• Adresat a: 

l Professionals interessats en la direcció i gestió d'institucions educatives . 

• Informació: 

Adreta: 

Adreta electrònica: 

Telèfon: 

fox: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

• 
PG VALL O'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL O'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

ajuha@fbg.ub.es 

93 428 37 10 

93 428 63 70 

del 01/06/2001 al 30/09/2001 

13/10/2001 

l 
Import de la matrícula: 195.000 PTA (1r any) 

195.000 PTA (2n any) 
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Màsterr (Edició no presencial) 

DIRECCIÓ l GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS 

• Responsable: ANTÚNEZ MARCOS, SERAF[N 
• Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA l ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 330 

• Objectius: 

Analitzar els components bàsics i les àrees d'acttvitat més comunes dels centres 
educatius 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 
procediments i les eines pròpies de la funció directiva en les Institucions educatives 

• Adresot a: 

Professionals de l'educació en actiu, especialment els qui desenvolupen tasques 
directives 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

lnid de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON. 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

ajulia@fbg.ub.es 

93 428 45 85 / 93 428 37 10 

93 428 63 70 

per determinar 
30/10/2001 

Import de lo matrícula: 170.000 PTA (1r any) 

170 000 PTA (2n any) 
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Diplomo de postgrau 

EDUCACIÓ EN EL LLEURE: DIRECCIÓ l GESTIÓ 

• Responsable: CARRASCO CALVO, SALVADOR 
• Unitat orgànica: INSTITUT DE CIÈNCIES DE !.'.EDUCACIÓ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 180 

• Objectius: 

Desvetllar l'interès per l'àmbit del lleure com un nou camp educatiu i afavorir i difondre 
una concepció més globalitzadora i cultura de l'educació Relacionar als alumnes amb 
equips i entitats emprenedores Potenciar un nou perfil professional en l'àmbit de 
l'educació. 

• Adre{at a: 

Persones amb titulació de llicenciatura i diplomatura que estiguin interessades en la 
temàtica del postgrau. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CENTRE D'ESTUDIS DE L:ESPLAI. LLÀSTICS, 2 

08003 BARCELONA 

cee@esplai.org 

93 666 21 31 

93 685 02 10 

del 28/06/2001 al 28/09/2001 

22/10/2001 

t 

Import de la matrícula: 140.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

EDUCACIÓ l CONFLICTE, LA MEDIACIO COM A RECURS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROMIA AGUSTI, MARIA CARMEN 
FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 
1 (any acadèmic) 
200 

Poder influir positivament en la qualitat de les relacions interpersonals. Aportar 
recursos que afavoreixin actituds i respostes que afavoreixin l'acció davant els 
conflictes. Aprendre a utilitzar el conflicte com una eina educativa i de creixement 
individual i col.lectiu. Adquirir habilitats per poder respondre davant d'aquests. Fer 
entendre que cal resoldre conflictes sense violència, ja que fer-ne ús implica que se'n 
generi més. 

• Adresat a: 

Professionals de l'ensenyament, la pedagogia, la psicologia, la psicopedagogia, 
l'educació i el treball social i camps afins. 

• lnformaci6: 

Adreso: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripci6: 

Inici de lo docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

spep@d5.ub.es /cromia@d5.ub.es 

93 403 50 98 l 93 232 48 89 

93 403 51 21 

del 03/09/2001 al 05/ 10/2001 

23/10/2001 

Import de lo matrícula: 225.000 PTA 
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Diplomo de postgrau 

EL COS EN EL LLENGUATGE 

• Responsablo: 

• Unitat orgànica: 

• Durodo: 

• Hores: 

• Objectius: 

COSTA CANALS. M./ SERVENT ROVIROSA, N. 
FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 
1 (any acadèmic) 
200 

Dotar els professionals que ja tenen una formació bàsica en psicomotricitat o en 
desenvolupament infantil d'una sèrie d'instruments i recursos que els permetin 
especialitzar-se específicament en la línia metodològica d'Esteban Levin Donar a 
conèixer els diferents procediments utilitzats en el camp dlínic terapèutic amb 
mediació corporal. Possibilitar que siguin capaços d'elaborar tot el procés 
terapèutrcopsicomotriu, des del començament fins al final, tot abastant-ne els 

l elements bàsics. 

• Adresat a: 

Diplomats i llicenciats universitaris que tenen una formació de base en psicomotncitat 
1 en Educació Especial o Psicologia infantil. • 

• Informació: 

l Adreso: 

Adresa electrònica: 

TtlUon: 

fox : 

Prelnmipció: 

Inici de lo docència: 

PG. VALL D'HEBRON i 71 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

mcosta@d5.ub.es 

93 428 37 10 / 93 403 50 19 

93 428 63 70 

del 01/06/2001 al 25/09/2001 

10/12/2001 

Import de lo matriculo: 200.000 PTA 
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Diplomo de postgrau 

ESPECIALITZACIÓ EN AUDICIÓ l LLENGUATGE 
{PERTORBACIONS DEL LLENGUATGE l L'AUDICIÓ} 

• Responsable: BUISÀN SERRADELL, CARMEN l SERRA RAVENTÓS, MIQUEL 
• Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA BÀSICA 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

DEPT. MÈTODES INVESTIGACIÓ l DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ 
2 (anys acadèmics) 
520 

Oferir formació especialitzada a mestres per tal que puguin atendre els alumnes amb 
dificultats d'audició i llenguatge, d'acord amb la Normativa de l'ordre d'11 de gener de 
1996 (BOE de 23 de gener de 1996). 

• Adresat a: 

Professorat d'EGB que reuneixi els requisits de la Normativa de l'ordre d'11 de gener 
de 1996 (BOE de 23 de gener de 1996). 

• Informació: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

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

08035 BARCELONA 

cvila@psi.ub.es 

93 312 50 45 

93 402 13 63 

del 03/09/2001 al 19/09/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 175.000 PTA (1r any) 

190.000 PTA (2n any) 
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Màster 

FORMACIÓ DE PROFESSORS D'ESPANYOL 
COM A LLENGUA ESTRANGERA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

LLOBERA CANAVES, MIQUEL 
DEPT. DIDÀCTICA DE LA LLENGUA l LA LITERATURA 
2 (anys acadèmics) 
500 

Millorar la formació de llicenciats perquè puguin esdevenir un professorat que activi la 
renovació didàctica i actuï com a formador de professors en el camp de l'espanyol 
com a llengua estrangera 

• Adresat a: 

l llicenciats, Licence B.A. 

• Informació: 

Adresa: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPU~ VALL P'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

Adresa elettrònica: sduran@d5.ub.es 

Telèfon: 93 403 51 69 

Fax: 93 403 5312 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 15/1 0/2001 

Import de la matrícula: 560.000 PTA (1r any) 

40.000 PTA (2n any) 
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Diploma de postgrau 

FORMACIÓ DE PROFESSORS DE CATALÀ PER A ADULTS 

• Responsable: BORDONS DE PORRATA-DORIA, GLÒRIA 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 180 

• Objectius: 

Facilitar a l'alumne l'adquisició dels coneixements i el desenvolupament de les 
capacitats i actituds necessàries perquè esdevingui un bon professor de llengua capaç 
de transmetre i ensenyar una llengua creativa, dinàmica, pròpia d'una cultura i útil en 
totes les situacions de la vida. 

• Adre~at a: 

Professors de diferents àmbits que tinguin com a alumnes persones adultes, les quals 
hagin d'aconseguir un domini receptiu i productiu suficient de la llengua per 
expressar-se correctament. Per tant a professors d'adults, professors de secundària i 
formadors de professors . 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

ajulia@fbg.ub.es 

93 428 45 85 

93 428 63 70 

del 17/09/2001 al 28/09/2001 

26/10/2001 

Import de la matrícula: 180.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

INFORMÀTICA PER A ENSENYANTS 

• Responsable: CABELLOS APARICI, M. l AGUARELES ANORO, M. A. 
• Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS l LA 

MATEMÀTICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 160 

• Objectius: 

Conèixer en profunditat el sistema informàtic i utilitzar-lo amb seguretat en la tasca 
professional de l'ensenyament; introduir el coneixement de les possibilitats 
didàctiques del sistema informàtic, afavorir una gran capacitat d'adaPTAció des de 
l'alumnat en l'ús d'eines informàtiques. 

• Adre~at a: 

l Diplomats o Llicenciats. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRDN, 171 (CAMPUS VAL~ D'HEBRDN) 

08035 BARCELONA 

emmca01 d@d5.ub.es 

93 403 50 38 l 93 403 50 03 

93 403 50 13 

del 03/09/2001 al 22/10/2001 

22/10/2001 

Import de la matrícula: 98.000 PTA 
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Màster 

MEDIACIÓ CORPORAL ESPECIALITAT PSICOMOTRICITAT 

• Responsable: COSTA l CANALS, M. l MENÉNDEZ MONTAÑES, C. 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 

0440400@@@ 

• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 500 

• Objectius: 

Analitzar i aprofundir a nivell educatiu, recreatiu, terapèutic i laboral, en les diverses 
tècniques d'expressió i específicament corporals, que poden afavorir el procés 
d'ensenyament-aprenentatge i el procés de mediació corporal. Apropar a una visió 
globalitzadora del cos humà aspectes comunicatius i de mediació corporal. 

• Adre~at a: 

Llicenciats en Psicologia, Pedagogia.Psicopedagogia, Medicina, Educació Física, 
etc. , així com diplomats en Magisteri, en qualsevol de les seves especialitzacions, en 
Infermeria, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Educació Social, Treball Social, etc. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

mimcc28d@d5.ub.es 

93 428 37 1 o l 93 403 50 19 

93 428 63 70 

del 01 /06/2001 al 25/09/2001 

03/10/2001 

Import de la matrícula: 200.000 PTA (1r any) 

220.000 PTA (2n any) 
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Certificat d'aprofitament 

METODOLOGIA DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA 
ESTRANGERA 

• Responsable: LLOBERA CANAVES, MIQUEL 
• Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA DE LA LLENGUA l LA LITERATURA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 90 

• Objectius: 

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 

• Adresat a: 

l Diplomats, llicenciats, Licence B.A. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

• 
PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPiUS V~LL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

sduran@d5.ub,es 

93 403 51 69 

93 403 531 2 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 170.000 PTA 
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Diploma de postgrau 

MODEL SISTÈMIC D'INTERVENCIÓ EN FAMÍLIES 
l INSTITUCIONS 

• Responsable: FREIXA NIELLA, MONTSERRAT l BUISAN SERRADELL,CARME 
• Unitat orgànica: DEPT. MÈTODES INVESTIGACIÓ DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 200 

• Objectius: 

Proporcionar als professionals dels àmbits social, educatiu i clínic els coneixements 
bàsics del model sistèmic, incorporant-hi les tècniques i experiències per aplicar-les a 
les dinàmiques comunicatives i interaccionals. 

• Adre!at a: 

Llicenciats en Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, professorat d'educació 
primària, diplomats en Educació Social i Treball Social. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

mfreixa@d5.ub.es l cbuisan@d5.ub.es 

93 403 52 16 l 93 403 52 13 

93 403 50 11 

del 12/09/2001 al 10/10/2001 

17/10/2001 

Import de la matrícula: 196.000 PTA 

Ensenyaments de postgrau 0 250 



Màster 

MULTIMÈDIA EDUCATIU 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

RODRÍGUEZ !LLERA, JOSÉ LUIS 
INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
2 (anys acadèmics) 
360 

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 

• Adresat a: 

l Professionals del món educatiu i formatiu 

• Informació: ' 
Adresa: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUÍS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA ' 

Adresa electrònica: jlrodrig@ariadna.d5.ub.es 

Telèfo n: 93 403 51 85 

Fax: 93 402 10 16 

Preinmipció: per determinar 

Inici de la docència: 08/01/2002 

Import de la matrícula: 310.000 PTA (1r any) 

195.000 PTA (2n any) 
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Diploma d'extensió 

ANTROPOLOGIA DEL PAISATGE. TEORIA l PRÀCTICA 
DE L'ANTROPOLOGIA 

• Responsable: BESTARD CAMPS, JUAN LUIS 
• Unitat orgànica: DEPT. ANTROPOLOGIA CULTURAL l HISTÒRIA D'AMÈRICA l 

D'ÀFRICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 70 

• Objectius: 

Realitzar una estada de recerca a la Serra del Mogrony (Pirineu Ripollès). Estudiar els 
conceptes més importants de l'anàlisi antropològica del paisatge. Practicar les 
tècniques de treball de camp antropològiques. 

• Adre~at a: 

l Estudiants de segon i tercer cicle 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

Cl BALDIRI l REIXACH, S/N 

08028 BARCELONA 

extensio@trivium.gh.ub.es 

93 333 34 66 (ext. 3193) 

93 449 8510 

per determinar 

01 /07/2002 

Import de la matrícula: 35.000 PTA 

t 
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Diploma d'extensió 

ANTROPOLOGIA VISUAL: LA TÈCNICA AUDIOVISUAL 
APLICADA A LA INVESTIGACIÓ SOCIAL 

• Responsable: BESTARD CAMPS, JUAN LUIS 
• Unitat orgànica: DEPT. ANTROPOLOGIA CULTURAL l HISTÒRIA D'AMÈRICA l 

D'ÀFRICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

L'. objecti u del curs és oferir els coneixements necessaris, no sols per analitzar imatges 
de caràcter social, sinó també per a saber-les enregistrar. Per a les persones que 
tinguin ja coneixements i experiència en el terreny audiovisual, l'objectiu del curs serà 
la incorporació de la reflexió socioantropològica en la producció o en el consum 
d'imatges. 

• Adresat a: 

El curs va dirigit a alumnes universitaris, diplomats, llicenciats i professionals que 
s'interessin per la filmació de les qüestions socials esmentades. També a estudiants 
d'antropologia que desitgin completar els seus coneixements teòrics en antropologia 
amb coneixements sobre metodologia pràctica audiovisual. 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

Cl BALDIRI l REIXACH, S/N (TORRE B, 8È PIS) 

08028 BARCELONA 

extensio@trivium.gh.ub.es 

93 333 34 66 (ext.3193) 

93 449 85 10 

per determinar 

15/01/2002 

Import de la matrícula: 30.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 258 



Diploma d'extensió 

ART, CULTURA l SÍMBOL. ART ISLÀMIC, 
INTERRELACIONS ESPAIALS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

CERDÀ FERRÉ, JOSÉ M 
DEPT. ESCULTURA 
1 (any acadèmic) 
20 

Presentar una introducció dels arquetipus bàsics de les cultures tradicionals de 
l'Islam. 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 

• Adre~at a: 

Alumnes universitaris i persones externes a la Universitat interessades en el 
multiculturalisme i el mestissatge en l'àmbit artístic , 

• Informació: 

Ad resa: 

Adreso electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de lo docència: 

PAU GARGALLO, 4i2A PLANTA 

08028 BARCELONA 

bba-escul@d1.ub.es 

93 333 34 66 (ext. 3716) 

93 334 5112 

del 08/10/2001 al 31/10/2001 

12/11/2001 

Import de lo matrícula: 10.000 PTA 
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Diploma d'extensió 

ANTROPOLOGIA VISUAL: LA TÈCNICA AUDIOVISUAL 
APLICADA A LA INVESTIGACIÓ SOCIAL 

• Responsable: BESTARD CAMPS, JUAN LUIS 
• Unitat orgànica: DEPT. ANTROPOLOGIA CULTURAL l HISTÒRIA D'AMÈRICA l 

D'ÀFRICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

L'. objectiu del curs és oferir els coneixements necessaris, no sols per analitzar imatges 
de caràcter social , sinó també per a saber-les enregistrar. Per a les persones que 
tinguin ja coneixements i experiència en el terreny audiovisual, l'objectiu del curs serà 
la incorporació de la reflexió socioantropològica en la producció o en el consum 
d'imatges. 

• Adre~at a: 

El curs va dirigit a alumnes universitaris, diplomats, llicenciats i professionals que 
s'interessin per la filmació de les qüestions socials esmentades. També a estudiants 
d'antropologia que desitgin completar els seus coneixements teòrics en antropologia 
amb coneixements sobre metodologia pràctica audiovisual. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

C/ BALDIRI l REIXACH, S/N (TORRE B, 8È PIS) 

08028 BARCELONA 

extensio@trivium.gh.ub.es 

93 333 34 66 (ext.3193) 

93 449 85 10 

per determinar 

15/01 /2002 

Import de la matrícula: 30.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 25 8 



Diploma d'extensió 

ART, CULTURA l SÍMBOL. ART LLATINOAMERICÀ 
CONTEMPORANI, APROXIMACIÓ SIMBÒLICA 

• Responsable: CERDÀ FERRÉ, JOSÉ M 
• Unitat orgànica: DEPT. ESCULTURA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Destacar els aspectes més singulars del mestissatge, amb una atenció especial a 
alguns creadors. Incidirem particularment en l'anàlisi de les estructures simbòliques 
que posen de manifest les obres dels creadors més representatius de l'art 
llatinoamericà contemporani. 

• Adre!at a: 

Alumnes universitaris i persones externes a la universitat interessades en el 
multiculturalisme i el mestissatge en l'àmbit artístic 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PAU GARGALLO, 4, 2A PLANTA 08028 BARCELONA 

bba-escul@d1 .ub.es 

93 333 34 66 (ext. 3716) 

933345112 

del 05/10/2001 al 31/10/2001 

19/11/2001 

Import de la matrícula: 15.000 PTA 

Cursos d'utensió univenitària • 260 



Diploma d'extensió 

ART, CULTURA l SÍMBOL. ART PRIMITIU, 
LA GRAMÀTICA DELS ESTILS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

CERDÀ FERRÉ, JOSÉ M 
DEPT. ESCULTURA 
1 (any acadèmic) 
20 

Presentar una introducció dels arquetipus bàsics dels pobles primitius del neolític. 
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 

• Adre!af a: 

Alumnes universitaris i persones externes a la universitat interessades en el 
multiculturalisme i el mestissatge en l'àmbit artístic 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PAU GARGALLO, 4, 2A PLANTA 

08028 BARCELONA 

bba-escul@d1 .ub.es 

93 333 34 66 (ext. 3716) 

93 334 511 2 

del 08/10/2001 al 31/10/2001 

05/11/2001 

Import de la matrícula: 10.000 PTA 
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Diploma d'extensió 

CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI. 
CARACTERITZACIÓ, ALTERACIONS l TÈCNIQUES 
DE NETEJA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

CAMPOFRANCES, GEMA 
DEPT. PINTURA 
1 (any acadèmic) 
150 

Aprofundir en els coneixements de les tècniques de caracterització dels béns culturals 
i de les tècniques de neteja aplicades a la conservació-restauració del patrimoni. 

• Adre~at a: 

l Titulats i professionals de la conservació i restauració del patrimoni. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PAU GARGALLO, 4 

08028 BARCELONA 

restaura@trivium.gh.ub.es 

93 333 34 66 

93 334 5112 

del 03/09/2001 al 17/09/2001 

15/11 /2001 

Import de la matrícula: 180.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 262 



Certificat d'extensió 

EL SEGLE XX A DEBAT: HISTÒRIA, ART, FILOSOFIA 
l LITERATURA 

• Responsable: GONZÀLEZ GALLEGO, AGUSTÍN 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE FILOSOFIA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Analitzar de manera interrelacionada les idees i els fets nuclears amb què s'ha 
constru'ft la cultura del nostre temps. 

• Adre~at a: 

l Estudiants i persones interessades en la problemàtica del segle XX. 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

• 
C.DE CULT.CONTMP.DE BARCELONA. MONTEALEGRE, 5 

08001 BARCELONA 

93 306 41 00 

per determinar 

07/11/2001 

Import de la matrícula: 85.000 PTA 
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Diploma d'extensió 

ELS MANUSCRITS CATALANS DEL RENAIXEMENT 

• Responsable: DURAN GRAU, EULALIA 
• Unitat orgànica: DEPT. FILOLOGIA CATALANA 

0150500@@@ 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Oferir les eines bàsiques per a l'estudi de la tradició manuscrita catalana del segle XVI; 
donar els conceptes teòrics bàsics i realitzar pràctiques concretes al voltant del 
manuscrit renaixentista, en relació i contrast amb el seu precedent medieval i l'imprès 
dels segles XV i XVI; familiaritzar l'alumne amb les tècniques de la descripció del 
manuscrit. 

• Adre!af a: 

l Estudiants de segon cicle i llicenciats en Filologia 

• Informació: 

Adre~a: 

Adre~a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 

08007 BARCELONA 

eulalia@lingua.fil.ub.es J alluis@lingua.fil.ub.es 

93 403 56 24 

93 403 56 98 

del 17/09/2001 al 04/10/2001 

05/10/2001 

Import de la matrícula: 15.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 264 



Certificat d'extensió 

ESTUDIS SOBRE LA CULTURA VISUAL 

• Responsable: HERNANDEZ HERNANDEZ, FERNANDO 
• Unitat orgànica: DEPT. DIBUIX 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 180 

• Objectius: 

Aprofundir en el camp de coneixements vinculats a la cultura visual.;Portar a terme 
projectes d'investigació i realització vinculats a la cultura visual. ;Formar professionals 
amb criteri per donar respostes a les relacions dels individus, grups i organitzacions 
amb la cultura visual. 

• Adre~at a: 

La formació de professionals que puguin incorporar-se a qualsevol treball que demani 
una formació en l'àmbit de la concepció, realització i gestió de projectes relacionats 
amb la cultura visual. 

• Informació: 

Adre1a: 

Adre1a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PAU GARGALLO, 4 

08028 BARCELONA 

fhernand@trivium.gh.ub.es 

93 333 34 66 

93 334 5112 

del 01/06/2001 al 30/09/2001 

18/10/2001 

Import de la matrícula: 175.000 PTA 
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Diploma d'extensió 

EXPRESSIÓ-COMUNICACIÓ l LLENGUATGES 
A LA PRÀCTICA EDUCATIVA. CREACIÓ DE PROJECTES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SERRANO FARRERA, SEBASTIÀ 
DEPT. LINGÜÍSTICA GENERAL 
1 (any acadèmic) 
240 

Integrar i interrelacionar l'expressió, la comunicació i els llenguatges en propostes 
educatives, des d'un enfocament globalitzador; situar-los en relació significativa amb 
l'entorn i les arrels culturals del medi concret on es desenvolupa el treball; dissenyar, 
elaborar, portar a la pràctica i avaluar projectes de treball, un mètode que propicia un 
espai d'anàlisi i reflexió sobre el procés d'aprenentatge, i que té en compte el treball 
cooperatiu i el tractament de la informació; capacitar els participants perquè puguin 
incorporar el seu aprenentatge, i el dels seus grups, dins la planificació i organització 
de les institucions en què estan implicats. 

• Adre!at a: 

l Professionals sense títol universitari i persones interessades. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ESCOLA D'EXPRESSIÓ. CISELL, 15, 2N 

08038 BARCELONA 

aacevega7@docd1.ub.edu 

93 223 24 76 

93 223 26 38 

del 02/07 /2001 al 18/10/2001 

23/10/2001 

Import de la matrícula: 166.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 266 



Certificat d'extensió 

FONTS D'INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA EN FILOSOFIA 

• Responsoble: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

GONZALEZ GALLEGO, AGUSTÍN 
FACULTAT DE FILOSOFIA 
1 (any acadèmic) 
30 

Donar els coneixements necessaris perquè els usuaris puguin treure el màxim profit de 
les biblioteques. 

• Adresat a: 

l Qualsevol persona. 

• l nformació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

BALDIRI l REIXAC, 2 

08028 BARCELONA 

guillermo@d1 .bib.ub. 

93 403 45 86 

93 403 45 99 

del 03/09/2001 al 19/10/2001 

25/10/2001 

• 

Import de la matrícula: 10.000 PTA 
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Certificat d'extensió 

FONTS D'INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA EN GEOGRAFIA 
l HISTÒRIA 

• Responsable: CLAVERO PARICIO, PEDRO 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE GEOGRAFIA l HISTÒRIA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Donar els coneixements necessaris perquè els usuaris puguin treure el màxim 
rendiment de les biblioteques. 

• Adre!at a: 

l Qualsevol persona. 

• Informació: 

Adre!a: 

Adreia electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

BALDIRI l REIXAC, S/N 

08028 BARCELONA 

guillermo@d1 .bib.ub. 

93 403 45 86 

93 403 45 99 

del 03/09/2001 al 19/1 0/2001 

22/10/2001 

Import de la matrícula: 10.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 268 



Certificat d'extensió 

FONTS D'INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA EN HISTÒRIA 

DE L'ART 

• Responsable: CLAVERO PARICIO, PEDRO 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE GEOGRAFIA l HISTÒRIA 

• Durada: 1 (any acadèmic) 

• Hores: 30 

• Objectius: 
Donar els coneixements necessaris perquè els usuaris puguin treure el màxim 
rendiment de les biblioteques. 

• Adre~at a: 

J Qualsevol persona. 

• Informació: 

Adre1a: 

Adre1a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

BALDIRI l REIXAC, 2 

08028 BARCELONA 

guillermo@d1 .bib.ub. 

93 403 45 86 

93 403 45 99 

del 03/09/2001 al 19/10/2001 

25/10/2001 

• 

Import de la matrícula: 10.000 PTA 
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Diploma d'extensió 

GALERIA DE PERSONATGES A L'ANTIGUITAT 

• Responsable: REMESAL RODRIGUEZ, JOSE 
• Unitat orgànica: DEPT. PREHISTÒRIA, HISTÒRIA ANTIGA l ARQUEOLOGIA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Mostrar les característiques i valors de les societats de l'antiguitat a partir de la 
trajectòria vital de diversos personatges. 

• Adre~at a: 

l Públic interessat. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

BALDIRI REIXAC 

08028 BARCELONA 

gih-phaa@d1 .ub.es 

93 333 34 66 

93 449 85 10 

per determinar 

28/11 /2001 

Import de la matrícula: 7 .000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 270 



Diploma d'extensió 

INTRODUCCIÓ A L'ANTROPOLOGIA SOCIAL 

• Responsable: BESTARD CAMPS, JUAN LUIS 
• Unitat orgànica: DEPT. ANTROPOLOGIA CULTURAL l HISTÒRIA D'AMÈRICA 

l D'ÀFRICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 180 

• Objectius: 

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 
importants, així com els seus principals camps d'estudi. Es tracta d'oferir les eines 
teòriques i metodològiques que els capacitin per abordar amb més profunditat àmbits 
més específics de l'antropologia 

• Adre~at 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: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

BALDIRI l REIXAC, S/N 

08028 BARCELONA 

extensio@trivium.gh.ub.es 

93 333 34 66 (ext. 3193) 

93 449 8510 

per determinar 

15/01 /2002 

Import de la matrícula: 95.000 PTA 
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Certificat d'extensió 

INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA LLATINA: GRAMÀTICA 
l TRADUCCIÓ 

• Responsable: QUETGLAS NICOLAU, PEDRO JUAN 
• Unitat orgànica: DEPT. FILOLOGIA LLATINA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 90 

• Objectius: 

Proporcionar als participants uns coneixements bàsics de la llengua llatina que 
permetin una primera aproximació als textos escrits en llatí. 

• Adresat a: 

Estudiants, llicenciats universitaris i totes les persones interessades en la llengua 
llatina. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 

08007 BARCELONA 

fil·llati@d1 .ub.es 

93 403 56 02 

93 318 81 63 

del 24/09/2001 al 22/10/2001 

24/10/2001 

Import de la matrícula: 35.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 272 



Certificat d'extensió 

INTRODUCCIÓ AL LLATÍ 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

QUETGLAS NICOLAU, PEDRO JUAN 
DEPT. FILOLOGIA LLATINA 
1 (any acadèmic) 
90 

Proporcionar als participants uns coneixements bàsics de la llengua llatina que 
permetin una primera aproximació als textos escrits en llatí. 

• Adre~at a: 

l Estudiants, llicenciats universitaris i tota persona interessada en la llengua llatina. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

l nici de la docència: 

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 

08007 BARCELONA 

fil·llati@d1.ub.es 

93 403 56 02 

93 318 81 63 

del 01/02/2002 al 01/03/2002 

04/03/2002 

Import de la matrícula: 35.000 PTA 

273 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Certificat d'extensió 

TÈCNIQUES EDITORIALS 

• Responsable: MASCARÓ PONS, JAUME FRANCESC 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES HUMANES l SOCIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 200 

• Objectius: 

l Formació de tècnics especialistes en edició i producció editorial. 

• Adre~at a: 

l Estudiants universitaris. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 

08007 BARCELONA 

master@d1.ub.es 

93 403 57 00 

del 15/09/2001 al 10/10/2001 

05/11/2001 

Import de la matrícula: 225.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 27 4 



Certificat d'extensió 

TEXTS CARDINALS DE LA HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA: 
DE PARMÈNIDES A FOUCAULT 

• Responsable: CANDEL SANMARTIN, MIGUEL 
• Unitat orgànica: DEPT. HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA, ESTÈTICA l FILOSOFIA DE LA 

CULTURA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Assolir, per tal de prendre consciència dels fonaments de la nostra cultura, un 
coneixement aprofondit de diversos texts clau dels autors més representatius de la 
història de la filosofia, des dels antics grecs fins als nostres dies. Això comporta, 
d'una banda, una aproximació al text original, per bé que amb l'ajut d'una traducció 
actual, i, d'altra banda, la utilització de la literatura més actual sobre el tema. 

• Adre~at a: 

Professionals de qualsevol camp que vulguin eixamplar el seu àmb~ de coneixements, 
tant per interès personal com professional .. 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

COLLEGI MAJOR PENYAFORT, AV. DIAGONAL 643 

08028 BARCELONA 

93 216 27 00 / 93 216 27 04 

93 216 27 02 

del 03/09/2001 al 28/09/2001 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 120.000 PTA 
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Divisió de Ciències 

Jurídiques, Econòmiques i 

Socials 

• 



Diploma d'extensió 

AGÈNCIES DE VIATGES: GESTIÓ l VENDA 
DE PRODUCTES l SERVEIS TURÍSTICS 

• Responsable: ROSSELLO NICOLAU, GASPAR ALONSO 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES l SOCIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 600 

• Objectius: 

Preparar professionals que, des del mateix moment de la seva incorporació, puguin 
assumir posicions de lideratge en el àmbit de la gestió i venda de productes i serveis 
turístics, desenvolupant-se a nivell directiu per a contribuir a la consolidació i 
ampliació de les empreses de prestació de viatges. 

• Adre~at a: 

Titulats universitàris que vulguin assumir responsabilitats en el camp de la 
comercialització de productes i serveis turístics en el sector de les agències de 
viatges. • 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CETT. AV. CAN MARCET, 36-38 

08036 BARCELONA 

cett@cett.es 

93 428 07 77 

93 428 67 77 

per determinar 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: 450.000 PTA 
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Certificat d'extensió 

ANÀLISI DE LA SEGURETAT 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SABATÉ DELGADO, JULIO 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
100 

Aconseguir una perspectiva eminentment pràctica dels factors que condicionen la 
percepció de la seguretat o inseguretat a la nostra societat. 

• Adre~at a: 

J Personal vinculat al món de la seguretat 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TINENT CORONEL VALENZUELA, 1-11 

08034 BARCELONA 

mmartin@riscd2.eco.ub.es 

93 329 04 06 l 93 402 18 05 

93 280 23 78 

del 15/10/2001 al 31 /10/2001 

21/11/2001 

Import de la matrícula: 150.000 PTA 

Cursos d'extensió univenitària • 280 



Certificat d'extensió 

ANÀLISI l GESTIÓ COMPTABLE DEL RISC BANCARI 
A LA PIME 

• Responsable: SANCHEZ DIAZ, MARIA PILAR 
• Unitat orgànica: DEPT. COMPTABILITAT 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objectius: 

Facilitar a l'alumne els coneixements i les habilitats necessaris per analitzar des del 
punt de vista comPTAble els requeriments de finançament bancari a la PYME, així com 
gestionar adientment els recursos obtinguts i les situacion irregulars que es presentin. 

• Adre!at a: 

Alumnes d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Empresarials i totes les 
persones que estiguin interessades en el tema 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690, 3A PLANTi 

08034 BARCELONA 

martinez@eco.ub.es 

93 40219 57 

93 402 90 99 

del 01/10/2001 al 30/10/2001 

12/11/2001 

• 

Import de la matrícula: 40.000 PTA 
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Diploma d'extensió 

ASSESSORIA l CONSULTORIA IMMOBILIÀRIA 

• Responsoble: NOVELLA IZOUIERDO,J. l BERNARDOS DOMINGUEZ,G. 
• Unitat orgànica: DEPT. POLÍTICA ECONÒMICA l ESTRUCTURA ECÒNOMICA 

MUNDIAL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 300 

• Objectius: 

Proporcionar coneixements d'assessoria i consultoria immobiliària a totes aquelles 
persones que, sense tenir una titulació universitària, tenen una experiència profesional 
en el sector immobiliàri (àmbit de l'administració de finques, agents de la propietat 
immobiliària o gestió de patrimonis immobiliàris) o, sense tenir-la, pensen en el futur 
dedicar-se a treballar en aquestes activitats. 

• Adre~at a: 

Persones sense titulació universitària que treballen (o volen treballar) a 
administracions de finques, agencies de la propietat immobiliària, consultories 
immobiliàries o en empreses especialitzades en gestió de patrimonis immobiliàris. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

gonber@eco.ub.es 

93 402 19 43 

93 403 58 32 

per determinar 

05/11/2001 

Import de la matrícula: 380.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 282 



Certificat d'extensió 

AULA FISCAL 

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

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 60 

• Objectius: 

Capacitar els professionals per a una profunda aplicació pràctica dels impostos i la 
jurisprudència existents. 

• Informació: 

Adre~a: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684. EDIF. IL LERDENSE. DESP. 321 

08034 BARCELONA 

93 402 45 79 

93 201 47 06 

del 03/09/2001 al 28/09/2001 

05/10/2001 

f 

Import de la matrícula: 100.000 PTA 
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Diploma d'extensió 

BANCA ELECTRÒNICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

TUGORES QUES, JUAN 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
150 

Perfeccionar a persones vinculades a empreses del sector financer a l àmbit del sector 
bancari a través d'internet 

• Adre~at a: 

l Professionals del sector bancari i financer 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

toni@d2.ub.es 

619 619 663 

per determinar 

01/11/2001 

Import de la matrícula: 450.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 284 



Certificat d'extensió 

BOMBOLLES ESPECULATIVES: CREACIÓ, DESTRUCCIÓ 
l REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES 

• Responsable: BERNARDOS DOMINGUEZ, GONZALO 
• Unitat orgànica: DEPT. TEORIA ECONÒMICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

En general, tractar sobre un tema econòmic de gran actualitat en el moment de 
confeccionar el programa del curs. En concret, el curs té com objectiu: - explicar la 
manera en que es procedeix a crear una bombolla especulativa - indicar la forma en 
que aquesta bombolla especulativa es pot destruir, així com les conseqüències 
econòmiques que aquesta destrucció pot tenir - reflexionar sobre les conseqüències 
que sobre la economia mundial i les altres borses pot comportar la destrucció 
('punxada') de la bombolla especulativa que se havia creat en el Nasdaq durant els 
darrers anys - comparar les característiques del cicles immobiliaris en Espanya durant 
els períodes 1986-91 i 1998-2001 . - determinar si a l'actualitat existeix una bombolla 
especulativa al mercat immobiliari espanyol 

• Adre!af a: 

Qualsevol persona que tingui interès en l'actualitat ecoriòmica. En especial, a la que fa 
refèrencia a les principals borses del món i al mercat immobiliari espanyol 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

gonber@eco.ub.es 

93 402 18 31l93 402 45 93 

93 4035832 

per determinar 

16/10/2001 

Import de la matrícula: 25.000 PTA 
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Diploma d'extensió 

CIÈNCIA POLÍTICA l DE L'ADMINISTRACIÓ 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 
• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

CAPÓ GIOL, JORDI 
DEPT. DRET CONSTITUCIONAL l CIÈNCIA POLÍTICA 
1 (any acadèmic) 
150 

Proporcionar coneixement teòric i pràctic dels continguts essencials de la ciència 
política a llicenciats universitaris no especialitzats en ciències polítiques i de 
l'administració. 

• Adresat a: 

Professionals que sense estar especialitzats en el camp de les ciències polítiques, 
vulguin completar substancialment la seva formació originaria. (Per a més informació: 
http://www.ub.es/dconsVpostcp1 .htm) 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

chaques@eco.ub.es 

93 402 19 24 

93 40212 94 

del 17 /09/2001 al 17 /10/2001 

03/12/2001 

Import de la matrícula: 250.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 286 



Certificat d'extensió 

COM TREBALLAR LA INFORMACIÓ l DADES EN L'ÀMBIT 
DELS SERVEIS SOCIALS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

COSTA CUBERTA, MERCÈ 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
20 

Dotar els professionals dels serveis socials de la capacitat d'analitzar la informació i 
les dades que obtenen en l'àmbit de l'exercici professional mitjançant eines d'anàlisi 
informàtica comunes. 

• Adre~at a: 

l Professionals de l'àmbit dels serveis socials. 

• Informació: 

Adre§a: 

Adre§a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ESCOLA DE TREBALL SOCIAL. CÒRStGA, 409 

08017 BARCELONA 

jsanchos@eutsb.org 

93 457 23 45 

93 458 78 54 

del 15/10/2001 al 09/11/2001 

12/11/2001 

Import de la matrícula: 25.000 PTA 

• 
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Diploma d'extensió 

COMERÇ ELECTRÒNIC 

• Responsable: CALAVIA MOLI NERO, JOSE MANUEL 
• Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 350 

• Objectius: 

l Proporcionar a l'alumnat les eines per a una nova visió d'un comerç emergent. 

• Adre~at a: 

J Directius d'empreses i professionals de l'assessorament d'empreses. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 696, 1 A PLANTA, DESP. 119 

08034 BARCELONA 

rodoreda@emp.ub.es 

93 402 19 92 l 93 402 19 93 

93 403 59 06 

del 14/05/2001 al 14/09/2001 

25/10/2001 

Import de la matrícula: 450.000 PTA 

Cursos d'extensi6 universitària • 288 



Diploma d'extensió 

COMERÇ l FINANCES INTERNACIONALS 

• Responsable: GORDILLO GERLINI, SUSANA MARIA 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
3 (anys acadèmics) 

• Hores: 1030 

• Objectius: 

Formar especialistes en comerç i finances internacionals mitjançant l'estudi del 
funcionament de l'economia internacional, dels diferents mercats internacionals, del 
màrqueting internacional i de les diferents alternatives de finançament al comerç 
exterior. Metodologia d'aprenentatge exclusiva del curs, dirigida a l'aprenentatge i la 
capacitació pràctica (amb la utilització de la informàtica i d'Internet). 

• Adre!at a: 

l Llicenciats i diplomats universitaris. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinstripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690. TORRE 11, 4A P~ANTA 

08034 BARCELONA 

comex@riscd2.ub.es 

93 40219 48 

93 402 45 75 

del 01/06/2001 al 30/09/2001 

29/10/2001 

Import de la matrícula: 280.000 PTA (1r any) 

280.000 PTA (2n any) 

90.000 PTA (3r any) 

• 
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Certificat d'extensió 

COMPTABILITAT BÀSICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SANCHEZ DIAZ, MARIA PILAR 
DEPT. COMPTABILITAT 
1 (any acadèmic) 
50 

Capacitar per entendre la comPTAbilitat d'una empresa i per aplicar el pla general de 
comPTAbilitat. 

• Adre~at a: 

l Qualsevol persona interessada sense formació comPTAble 

• l nformació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FAC. ECONOMIQUES. DIAGONAL 690, TORRE 2, 3ªPLANTA. 

08034 BARCELONA 

martinez@eco.ub.es 

934021957 / 934021955 

93 402 90 99 

del 01 /09/2001al14/10/2001 

20/10/2001 

Import de la matrícula: 47.500 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 290 



Certificat d'extensió 

COMPTABILITAT INFORMATITZADA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SANCHEZ DIAZ, MARIA PILAR 
DEPT. COMPTABILITAT 
1 (any acadèmic) 
20 

Habilitar a l'alumnat pequè pugui portar la comPTAbilitat d'una empresa per mitjà d'un 
software informàtic. 

• Adre~at a: 

Qualsevol persona interessada, especialment estudiants d'ADE, Econòmiques, 
Empresarials, Graduats Tributaris, Dret, etc . 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FAC. ECONOMIQUES. DIAGONAL 690, TORRE 2, 3ªPLANTA. 

08034 BARCELONA 

martinez@eco.ub.es 

93 40219 57 l 93 40219 55 

93 402 90 99 

del 01/10/2001 al 20/10/2001 

29/10/2001 

Import de la matrícula: 28.000 PTA 
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Certificat d'extensió 

COMPTABILITAT PER A ADVOCATS 

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

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 60 

• Objectius: 

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

• Adresat a: 

l Persones interessades en el tema. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa elenrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684. EDIF. IL LERDENSE, DESP. 328 

08034 BARCELONA 

rosembuj@dret.ub.es 

93 402 45 79 

93 201 47 06 

del 03/09/2001 al 28/09/2001 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 100.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 292 



Certificat d'extensió 

CREACIÓ DE COMUNITATS EN XARXA A INTERNET 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

COSTA CUBERTA, MERCE 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
55 

Oferir la capacitació per utilitzar les noves tecnologies de la informació i comunicació 
per crear iniciatives socials en forma de comunitats en xarxa a Internet 

• Adre!at a: 

Professionals i interessats a desenvolupar projectes a partir de les noves tecnologies 
existents 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CÒRSEGA 409 

08037 BARCELONA 

postgrau@eutsb.org 

93 457 23 45 

93 458 78 54 

del 02/09/2001 al 05/10/2001 

22/10/2001 

• 

Import de la matrícula: 30.000 PTA 
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Diploma d'extensió 

DIRECCIÓ D'EMPRESES HOTELERES 

• Responsable: ANDRE ROMERO, ENCARNACIO l TRIADO IVERN, XAVIER M. 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES l SOCIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 250 

• Objectius: 

Preparar professionals que, amb una base de formació en gestió hotelera, puguin 
assumir rols de lideratge en una indústria cada cop més competitiva, complexa i 
dinàmica i canviant.;Els alumnes amb aquest postgrau, han d'incorporar les noves 
tecnologies i tècniques de management, vitals en la gestió actual, focalitzades en la 
indústria dels serveis hotelers. 

• Adresat a: 

Persones amb formació en hoteleria i professionals en actiu amb responsabilitat dins 
de les empreses del sector hoteler. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CETT. AV. CAN MARCET, 36-38 

08003 BARCELONA 

cett@cett.es 

93 428 07 77 

93 428 67 77 

per determinar 

19/11/2001 

Import de la matrícula: 595.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 294 



Certificat d'extensió 

DIRECCIÓ D'ORGANITZACIONS DE SEGURETAT 

• Responsable: SABATE DELGADO, JULIO 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 60 

• Objectius: 

Proporcionar els instruments bàsics necessaris perquè els comandaments i directius 
puguin gestionar de manera moderna i eficaç les seves organitzacions 

• Adre~at a: 

J Personal vinculat al món de la seguretat 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TINENT CORONEL VALENZUELA, 1-11 

08034 BARCELONA 

mmartin@riscd2.eco.ub.es 

93 329 04 06 l 93 402 18 05 

93 280 23 78 

del 15/10/2001 al 31 /1 0/2001 

01/03/2002 

Import de la matrícula: 125.000 PTA 

29S • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Diploma d'extensió 

DIRECCIÓ DE MÀRQUETING ESTRATÈGIC 
DE LES ENTITATS ESPORTIVES 

• Responsable: GIL LAFUENTE, ANA MARIA 
• Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 180 

• Objectius: 

Oferir coneixements de màrqueting, comunicació, publicitat, promoció patrocini i 
imatge als responsables de qualsevol entitat esportiva. Facilitar la utilització de 
diferents instruments per aplicar-los a les entitats esportives per tal d ·aprofitar al 
màxim els recursos disponibles. 

• Adre!at a: 

Gerents, directius i responsables d ·entitats esportives. Esportistes que volen orientar 
la seva vida professional al món de 1 ·esport. 

• Informació: 

Ad resa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

DIAGONAL, 690 TORRE, 2 3ER. PIS-1 ª PORTA 

08034 BARCELONA 

93 40219 62 l 93 402 45 89 

93 280 23 78 

per determinar 

Inici de la docència: 01/11/2001 

Import de la matrícula: 270.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 296 



Diploma d'extensió 

DIRECCIÓ DE NEGOCIS DIGITALS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objecti us: 

BACHS FERRER, JORDI 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
1 (any acadèmic) 
160 

Formar els assistents en tècniques de gestió i direcció de noves empreses que 
desenvolupen la seva activitat a Internet o en projectes digitals d'emprese que ja 
existeixen. 

• Adre~at a: 

Persones que vulguin adquirir habilitats i capacitats per a la gestió i direcció 
d'empreses l'activitat de les quals es desenvolupi totalment o parcialment a Internet. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

mplopez@eco.ub.es 

93 402 19 62 

93 402 45 80 

per determinar 

05/11/2001 

Import de la matrícula: 250.000 PTA 

297 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Diploma d'extensió 

DIRECCIÓ l GESTIÓ AMBIENTAL. ASPECTES JURÍDICS 
l EMPRESARIALS 

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

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Facilitar als participants la millora de la direcció de recursos naturals. Desenvolupar el 
grau d'organització adequat a l'empresa, implatar les tècniques de qualitat total. 

• Adre!at a: 

l Professionals sense titulació que treballin en temes de medi ambient 

• Informació: 

Adresa: 

Ad resa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

DIAGONAL, 684. EDIF. IL LERDENSE, DESP. 328 

08034 BARCELONA 

rosembuj@dret.ub.es 

93 402 45 79 

93 201 47 06 

del 03/09/2001 al 28/09/2001 

20/10/2001 

Import de la matrícula: 310.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 298 



Diploma d'extensió 

DIRECCIÓ l GESTIÓ DE L'OFICINA BANCÀRIA 

• Responsable: TUGORES QUES, JUAN 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 200 

• Objectius: 

Dotar els assistents, directius de 'la Caixa' de tota la xarxa territorial , d'una formació 
eminentment pràctica en la gestió bancària moderna i en l'entorn financer empresarial 
actual, per a l'actualització diària i la consolidació d'aquests professionals en la seva 
funció com a directius d'oficines de 'la Caixa' . 

• Adresat a: 

Directors, sotsdirectors i persones amb potencial de desenvolupament que no tinguin 
estudis universitàris o hagin iniciat estudis universitaris i no el hagin acabat. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Prei nscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690. FACULTAT ECONÒMIQUES 

08034 BARCELONA 

toni@d2.ub.es 

619 619 663 

93 40219 89 

per determinar 

20/10/2001 

Import de la matrícula: 300.000 PTA 

299 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Diploma d'extensió 

DRET FINANCER l TRIBUTARI 

• Responsable: ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAUL 

• Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 
FINANCER l TRIBUTARI 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Donar una visió del coneixement teòric i pràctic del sistema tributari espanyol 
mitjançant el desenvolupament sistemàtic de figures tributàries i financeres. 

• Adre~at a: 

l Professionals sense titulació que vulguin aprofundir en el sistema tributari i financer. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684. EDIF. IL LERDENSE. DESP. 328 

08034 BARCELONA 

rosembuj@dret.ub.es 

93 402 45 79 

93 201 47 06 

del 03/09/2001 al 28/09/2001 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 300.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 300 



Diploma d'extensió 

DRET TRIBUTARI 

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

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 300 

• Objectius: 

Tractar en profunditat el coneixement teòric i pràctic de tot el sistema fiscal espanyol, 
mitjançant el desenvolupament sistemàtic de totes les figures impositives. Aquesta 
15a edició demostra l'èxit obtingut en les edicions anteriors i la necessitat 
d'especialització que existeix pel que fa als professionals que exerceixen en el camp 
tributari. 

• Adre!at a: 

Professionals sense titulació que exerceixen en el camp de la tributació i en els 
impostos en particular. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684, 3A PLANTA, DESP. 328 

08034 BARCELONA 

rosembuj@dret.ub.es 

93 402 45 79 

93 201 47 06 

del 03/09/2001 al 28/09/2001 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 395.000 PTA 

301 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Diploma d'extensió 

DRET TRIBUTARI INTERNACIONAL 

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

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Formar amb un elevat grau d'especialització fiscal en el pla internacional, i afrontar la 
problemàtica del dret tributari internacional, comunitari i comparat. 

• Adre!at a: 

l Professionals sense titulació que exerceixin en el camp internacional. 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684. EDIF. IL.LEROENSE DESP. 328 

08034 BARCELONA 

rosembuj@dret.ub.es 

93 402 45 79 

93 201 47 06 

del 03/09/2001 al 28/09/2001 

19/10/2001 

Import de la matrícula: 310.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 302 



Certificat d'extensió 

DRETS FONAMENTALS l PRESÓ: APROXIMACIÓ 
JURÍDICA, SOCIOLÒGICA l ETNOGRÀFICA 

• Responsable: RIVERA BEIRAS, JOSÉ IGNACIO 
• Unitat orgànica: DEPT. DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 40 

• Objectius: 

Aportar un coneixement tecnicojurídic del dret processal i penitenciari que familiaritzi 
l'alumnat amb la pràctica forense davant dels jutjats de vigilància penitenciària, amb 
una re llevància especial en la possible aplicació de la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional en matèria penitenciària. 

• Adre!at a: 

Estudiants universitaris de Ciències Socials (Dret, Psicologia, etc.) , llicenciats en els 
ensenyaments esmentats, i operadors jurídics. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684 (DESPATX 415. EDIF. ILERDENSE) 

08034 BARCELONA 

rivera@dret.ub.es 

93 402 44 17 

93 402 43 54 

del 01/09/2001 al 01 /10/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 30.000 PTA 

303 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Diploma d'extensió (Edició no presencial) 

ECONOMIA SOCIAL l DIRECCIÓ D'ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

VIDAL MARTINEZ, ISABEL 
CENTRE D'ESTUDIS DE CIUTADANIA l SOCIETAT CIVIL 
1 (any acadèmic) 
310 

Estudiar les característiques pròpies de les entitats sense ànim de lucre i el paper que 
tenen en el desenvolupament del teixit social. 

• Adresat a: 

Les persones que, tot i exercir l'activitat professional o voluntària en les entitats sense 
ànim de lucre, no disposen de titulació universitària o equivalent per poder cursar el 
màster. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ROSSELLÓ, 416, 1A PLANTA 

08025 BARCELONA 

cisc@pcb.ub.es 

93 436 31 02 

93 455 22 90 

del 28/05/2001 al 28/09/2001 

26/10/2001 

Import de la matrícula: 375.000 PTA 

Cursos d'extensi6 universitària • 304 



Diploma d'extensió 

ECONOMIA SOCIAL l DIRECCIÓ DE LES ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE 

• Responsable: VIDAL MARTINEZ, ISABEL 
• Unitat orgànica: CENTRE D'ESTUDIS DE CIUTADANIA l SOCIETAT CIVIL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 300 

• Objectius: 

Estudiar les característiques pròpies de les entitats sense ànim de lucre i el paper que 
tenen en el desenvolupament del teixit social. 

• Adre!af a: 

Totes aquelles persones que, tot i exercir l'activitat professional o voluntària en les 
entitats sense ànim de lucre, no disposen de titulació universitària o equivalent per 
poder cursar el màster. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ROSSELLÓ,416, 1R. 3A. 

08025 BARCELONA 

cisc@pcb.ub.es 

93 436 31 02 

93 455 22 90 

del 28/05/2001 al 28/09/2001 

19/10/2001 

Import de la matrícula: 375.000 PTA 

305 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Certificat d'extensió 

EINES INFORMÀTIQUES APLICADES A LA GESTIÓ 
EMPRESARIAL {RELACIONS LABORALS) 

• Responsable: CASTAN FARRERO, JOSÉ M. 
• Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Mostrar com es poden aplicar certes eines informàtiques a la resolució de problemes 
de gestió empresarial: gestió de personal mitjançant les bases de dades, gestió 
financera, etc ... 

• Adre!at a: 

l Alumnat que cursi la diplomatura de Relacions Laborals. 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690. 3A PLANTA, 3A PORTA 

08034 BARCELONA 

anunez@eco.ub.es 

93 402 90 41 

93 402 45 80 

del 01 /10/2001 al 26/10/2001 

05/11/2001 

Import de la matrícula: 25.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 306 



r 

Certificat d'extensió 

EINES INFORMÀTIQUES APLICADES A LA GESTIÓ 
EMPRESARIAL l (EXCEL l PROJECT) 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

CASTAN FARRERO, JOSÉ M. 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
1 (any acadèmic) 
30 

Mostrar com es poden aplicar certes eines informàtiques a la resolució de problemes 
de gestió empresarial: gestió d'estocs, càlcul de viabilitat de projectes d'inversió, 
gestió financera, gestió de projectes, etc ... 

• Adre!af a: 

Especialment l'alumnat que hagi cursat el primer any de la llicenciatura 
d'Administració i Direcció d'Empreses, el primer any de segon cicle d'Economia i 
l'alumnat d'Investigació i Tècniques de Mercat, encara que no es limita 
necessàriament a aquests ensenyaments. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690, 3A PLANTA, 3A PORTA 

08034 BARCELONA 

anunez@eco.ub.es 

93 402 90 41 

93 402 45 BO 

del 05/11/2001 al 30/11/2001 

04/02/2002 

Import de la matrícula: 25.000 PTA 

307 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Certificat d'extensió 

EINES INFORMÀTIQUES APLICADES A LA GESTIÓ 
EMPRESARIAL 11 {ACCESS l POWERPOINT) 

• Responsable: CASTAN FARRERO, JOSÉ M. 
• Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Mostrar com es poden apl icar certes eines informàtiques a la resolució de problemes 
de gestió empresarial : gestió de proveïdors, control de comandes, etc ... 

• Adre~at a: 

Espec ialment l'alumnat que hag i cursat el primer any de la llicenciatura 
d'Administració i Direcció d'Empreses, el primer any de segon cicle d'Economia i 
l'alumnat d'Investigació i Tècniques de Mercat, encara que no es limita 
necessàriament a aquests ensenyaments. 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690, 3A PLANTA, 3A PORTA 

08034 BARCELONA 

anunez@eco.ub.es 

93 402 90 41 

93 402 45 80 

del 05/11 /2001 al 30/11/2001 

04/02/2002 

Import de la matrícula: 25.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 308 



Certificat d'extensió 

EINES INFORMÀTIQUES PER AL DRET 

• Responsable: APARICIO PEREZ, MIGUEL ANGEL 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 60 

• Objectius: 

Donar una formació bàsica a l'alumnat de la facultat de Dret orientada a conèixer eines 
informàtiques destinades específicament al futur exercici professional. 

• Adre~at a: 

Alumnes matriculats en qualsevol dels ensenyaments de la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684 

08034 BARCELONA 

mon-dret4@xall.ub.es 

93 402 43 46 

93 402 43 54 

del 24/09/2001 al 10/10/2001 

26/10/2001 

Import de la matrícula: 34.000 PTA 

309 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Diploma d'extensió 

ESTUDIS POLICIALS 

• Responsable: SABATÉ DELGADO, JULIO 
• Uni_tat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 460 

• Objectius: 

Estudiar les característiques i els plantejaments de la funció policíaca en societats 
modernes. Formar professionals en temes policíacs orientats a la prestació de serveis 
i a la resolució de problemes, i dotar de coneixements per dirigir, gestionar o 
assessorar organitzacions policíaques. 

• Adre~at a: 

l Personal d'organitzacions públiques i privades policíaques i de seguretat. 

• Informació: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TINENT CORONEL VALENZUELA 1-11 

08034 BARCELONA 

mmartin@riscd2.eco.ub.es 

933290406 / 934021805 

93 280 23 78 

del 15/10/2001 al 31/10/2001 

21 /11 /2001 

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

300.000 PTA (2n any) 

Cursos d'extensió universitària • 31 O 



Diploma d'extensió 

GESTIÓ BANCÀRIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

TUGORES QUES, JUAN 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
200 

Dotar els participants d'una formació pràctica en la gestió bancària i en l'entorn 
financer empresarial actual per a l'actualització diària i la consolidación d'aquests 
professionals en la seva funció coma directius d'oficines bancàries. 

• Adre~at a: 

l Directors, sotsdirectors i persones que preferentment no tinguin estudis universitaris. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690. FACULTAT ECONOMIQUES 

08034 BARCELONA 

toni@d2.ub.es 

619619663 

93 40219 89 

per determinar 

20/10/2001 

Import de la matrícula: 300.000 PTA 

311 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



,, 

,, 

Certificat d'extensió 

GESTIÓ DE PATRIMONIS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

TUGORES QUES, JUAN 
DEPT. TEORIA ECONÒMICA 
1 (any acadèmic) 
100 

Formar treballadors vinculats a empreses del sector financer en l'àmbit de la gestió de 
patrimonis. Aporta una visió clara dels mercats financers, de la seva estructura i 
funcionament i de les diferents tècniques d'anàlisi per a la gestió d'una cartera de 
valors i actius financers. 

• Adresat a: 

Persones que treballen dins del sector financer, i concretament en l'ambit de la gestió 
de carteres institucionals i de particulars. El curs està especialment recomanat per a 
empleats de banca i caixa. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

toni@d2.ub.es 

619 619 663 

per determinar 

01/11/2001 

Import de la matrícula: 250.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 312 

, 



Diploma d'extensió 

GESTIÓ FINANCERA l FISCAL DE LES ENTITATS 
ESPORTIVES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

GIL LAFUENTE, ANA MARIA 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
1 (any acadèmic) 
180 

Oferir coneixements en l'àrea fiscal i financera als responsables de qualsevol entitat 
esportiva. Facilitar la utilització de diferents instruments per aplicar-los a les entitats 
esportives per tal d'aprofitar al màxim els recursos disponibles. 

• Adresat a: 

Gerents, directius i responsables d'entitats esportives. Esportistes que volen orientar 
la seva vida professional al món de l'esport. 

• Informació: 

Adre~a: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 TORRE 2 3ER PIS 1ª PORTA 

08034 BARCELONA 

93 40219 62 l 93 402 45 89 

93 280 23 78 

per determinar 

01/1 1/2001 

Import de la matrícula: 270.000 PTA 

313 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



l 

!l 

Diploma d'extensió 

GESTIÓ l DIRECCIÓ D'EMPRESES CONSTRUCTORES 
l IMMOBILIÀRIES 

• Responsable: CASANOVAS RAMÓN, MONTSERRAT 
• Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 300 

• Objectius: 

Formar directius d'empreses constructores i immobiliàries que per una sèrie de 
circumstàncies, no disposen d'un títol universitari, però que senten la necessitat de 
millorar la direcció i la gestió de les empreses en les quals treballen. 

• Adre!at a: 

l 
Directius d'empreses constructores i immobiliàries que no disposen de titulació 
universitària. 

• Informació: 

Adre1a: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

93 402 90 40 

93 402 45 80 

Inici de la docència: 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 600.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 314 



Diploma d'extensió 

GESTIÓ l DRET DE LA SEGURETAT 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SABATE DELGADO, JULIO 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
180 

l Habilitar per a l'exercici de les funcions de director de seguretat 

• Adre1at a: 

l Personal vinculat al món de la seguretat 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TINENT CORONEL VALENZUELA, 1-11 

08034 BARCELONA 

mmartin@riscd2.eco.ub.es 

93 329 04 06 l 93 402 18 05 

93 280 23 78 

del 15/10/2001 al 31/10/2001 

21/11/2001 

Import de la matrícula: 225.000 PTA 

315 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Diploma d'extensió 

GESTIÓ TURÍSTICA PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 
l REGIONAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ANDRE ROMERO, ENCARNACION 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES l SOCIALS 
1 (any acadèmic) 
400 

Desenvolupar, de manera específica, els continguts teòrics i pràctics que permetin una 
correcta gestió turística dels espais locals i regionals , al mateix temps que l'alumnat 
aprèn de la reflexió i sobre experiències reals relacionades, fonamentalment, amb 
l'aprofitament dels recursos turístics de les ciutats i de les seves àrees d'influència, i 
sobre la complementarietat turística existent entre els àmbits rurals i urbàns. 

• Adre~at a: 

Responsables d'institucions públiques o privades relacionades amb la gestió del 
turisme en àmbits locals i regionals 

• Informació: 

Adre§a: 

Adre§a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Prei nscripció: 

Inici de la docència: 

CETT. AV. CAN MARCET, 36-38 

08035 BARCELONA 

cett@cett.es 

93 428 07 77 

93 427 67 77 

per determinar 

30/10/2001 

Import de la matrícula: 495.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 316 



Certificat d'extensió 

INFORMÀTICA BÀSICA PER ALS ALUMNES 
DE LA FACULTAT DE DRET 

• Responsoble: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

APARICIO PEREZ, MIGUEL ANGEL 
FACULTAT DE DRET 
1 (any acadèmic) 
60 

Formació basica de l'alumnat de la Facultat de Dret a partir del projecte de formació 
informàtica de la Universitat de Barcelona. 

• Adre~at a: 

Alumnat matriculat en qualsevol del ensenyaments de la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684 

08034 BARCELONA 

mon-dret4@all.ub.es 

93 402 43 46 

93 402 43 54 

del 24/09/2001 al 10/10/2001 

26/10/2001 

Import de la matrícula: 34.000 PTA 

317 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Diploma d'extensió 

INSTRUMENTS FINANCERS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

TUGORES QUES, JUAN 
DEPT. TEORIA ECONÒMICA 
1 (any acadèmic) 
150 

Aconseguir que l'alumnat assoleixi coneixements instrumentals de l'àmbit dels 
mercats financers . Ajudar-lo a interpretar els mecanismes d'interrelació entre els 
mercats financers, i entre aquests mateixos mercats i l'economia. 

• Adre!at a: 

l Professionals del món de les finances. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

toni@d2.ub.es 

619 619 663 

93 402 19 89 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 355.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 318 



Diploma d'extensió 

INSTRUMENTS l MERCATS FINANCERS 

• Responsable: TUGORES QUES, JUAN 
• Unitat orgànica: DEPT. TEORIA ECONÒMICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 300 

• Objectius: 

Aconseguir que l'alumnat assoleixi coneixements instrumentals i assimili el 
funcionament dels productes i dels mercats financers. Ajudar-lo a interpretar els 
mecanismes d'interrelació entre els mercats financers i entre aquests mercats i 
l'economia. Estudiar la gestió de recursos empresarials 

• Adre~at a: 

l Professionals del món de les finances 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

toni@d2.ub.es 

619619663 

93 280 23 78 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 620.000 PTA 

319 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Certificat d'extensió 

INTERNET PER A RELACIONS LABORALS 

• Responsable: RODRIGUEZ PASCUAL, JAIME 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Formar professionals capaços d'utilitzar bases de dades i les possibilitats que ofereix 
Internet en relació amb els temes específics de les relacions laborals. Introduir-los en 
les tècniques i les fonts d'informació i en els mitjans informàtics d'algunes 
administracions públiques. 

• Adresat a: 

Diplomats en Relacions Laborals i Empresarials. Llicenciats en Econòmiques o Dret. 
Alumnat de la Divisió 11 amb més de 135 crèdits cursats. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ESCOLA DE RELACIONS LABORALS. ORTIGOSA, 2 

08003 BARCELONA 

jrodri@d2.ub.es 

93 268 26 90 

93 268 40 28 

del 02/03/2002 al 15/03/2002 

05/03/2002 

Import de la matrícula: 35.000 PTA 

Cursos d'extensi6 universitària • 320 



Certificat d'extensió 

INVERTIR EN MERCATS BURSATILS 
MITJANÇANT METASTOCK 

• Responsoble: TUGORES QUES, JUAN 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 40 

• Objectius: 

L'.objectiu del curs és oferir una formació més completa a persones que realitzen de 
manera quotidiana una gestió de patrimoni o un assessorament sobre aquest 
patrimoni, oferir-los un instrument que faciliti l'anàlisi de valors bursàtils desde 
l'òptica de l'anàlisi tècnica o xartista. 

• Adre~at a: 

Llicenciats, diplomats, o persones amb altres titulacions universitàries equivalents. 
Professionals que hi estiguin interessats. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL 690 

08034 BARCELONA 

toni@d2.ub.es 

619619663 

93 402 19 89 

per determinar 

01 /11/2001 

Import de la matrícula: 60.000 PTA 

321 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Certificat d'extensió 

L'EXECUCIÓ DINS DE LA NOVA L.E.C. 

• Responsable: VAZQUEZ SOTELO, JOSE LUIS 
• Unitat orgànica: DEPT. DRET ADMINISTRATIU l DRET PROCESSAL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Explicar amb una visió analítica els principis constitutius i inspiradors del procés 
d'execució a la nova LEC. 

• Adresat a: 

Alumnat que estigui cursant la llicenciatura de Dret. Estudiants de doctorat. Joves 
llicenciats i professionals del món del dret. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684 

08034 BARCELONA 

vallespi@dret. ub. es 

9S 402 43 78 

93 402 43 84 

per determinar 

20/11/2001 

Import de la matrícula: 75.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 322 



Diploma d'extensió 

LA INTERVENCIÓ EN EL MÓN DELS JOVES. 
LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

COSTA CUBERTA, MERCE 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
180 

Cobrir d'una banda un dèficit formatiu dels professionals que treballen en les 
polítiques de joventut, i, d'una altra, oferir una formació altament especialitzada. 

• Adre!at a: 

l Regidors, tècnics o informadors juvenils. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CÒRSEGA, 409 

08037 BARCELONA 

postgrau@eutsb.org 

93 457 23 45 

93 458 78 54 

del 03/09/2001 al 28/09/2001 

24/10/2001 

Import de la matrícula: 160.000 PTA 

323 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Certificat d'extensió 

L'EXECUCIÓ DINS DE LA NOVA L.E.C. 

• Responsable: VAZQUEZ SOTELO, JOSE LUIS 
• Unitat orgànica: DEPT. DRET ADMINISTRATIU l DRET PROCESSAL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Explicar amb una visió analítica els principis constitutius i inspiradors del procés 
d'execució a la nova LEC. 

• Adresat a: 

Alumnat que estigui cursant la llicenciatura de Dret. Estudiants de doctorat. Joves 
llicenciats i professionals del món del dret. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684 

08034 BARCELONA 

vallespi@dret.ub.es 

95 402 43 78 

93 402 43 84 

per determinar 

20/11/2001 

Import de la matrícula: 75.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 322 



Diploma d'extensió 

LES SOCIETATS ANALITZADES DES DE LA PERSPECTIVA 
DEL DRET MERCANTIL, CIVIL, FISCAL, LABORAL, 
PENAL, COMPTABILITAT l AUDITORIA 

• Responsable: ALBIOL PAPS, ALFRED 
• Unitat orgànica: DEPT. DRET MERCANTIL l DRET TREBALL l DE LA SEGURETAT 

SOCIAL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Aprofundir en els coneixements teòrics i en la resolució de supòsits pràctics sobre 
societats, atès que la Universitat de Barcelona no organitza cap curs d'aquestes 
característiques. 

• Adre~at a: 

Titulats mercantils i empresarials, gestors administratius, graduats socials, censors 
jurats de comptes, llicenciats en Dret i estudiants universitaris d'últim curs. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

COL.OFICIAL TIT. MERC.I EMP. C/ MOIÀ, 1, 3ª PLANTA 

08006 BARCELONA 

icotmebcn@cambrabcn.es 

93 362 04 20 

93 362 04 22 

del 10/09/2001 al 11/10/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 175.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 324 



Diploma d'extensió 

MEDIACIÓ 

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

FINANCER l TRIBUTARI 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 200 

• Objectius: 

Facilitar la creació del sistema alternatiu de resolució de conflictes abans de la via 
judicial. Formar professionals i experts en les noves tècniques de mediació i en el 
desenvolupament de la cultura no adversarial. 

• Adresat a: 

l Professionals sense titulació que vulguin especialitzar-se. 

• Informació: 

AdreJa: 

AdreJa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684, 3A PLANTA, EDIF. IL LERDENSE 

08034 BARCELONA 

rosembuj@dret.ub.es 

93 402 45 79 

93 201 47 06 

del 03/09/2001 al 28/09/2001 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 310.000 PTA 

325 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Diploma d'extensió 

MERCATS FINANCERS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

TUGORES OUES, JUAN 
DEPT. TEORIA ECONÒMICA 
1 (any acadèmic) 
350 

Aportar a l'alumnat una clara visió de l'estructura, funcionament i anàlisi dels mercats 
financers. 

• Adresat a: 

l Persones vinculades a empreses financeres. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT D'ECONÒMIQUES. AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

toni@d2.ub.es 

619 619 663 

93 40219 89 

per determinar 

15/10/2001 

Import de la matrícula: 490.000 PTA 

327 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Diploma d'extensió 

MERCATS FINANCERS 

• Responsoble: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

TUGORES QUES, JUAN 
DEPT. TEORIA ECONÒMICA 
1 (any acadèmic) 
150 

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

• Adre~at a: 

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

• Informació: 

Adresa: 

Adre~a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Pr.einscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

toni@d2.ub.es 

619619663 

93 280 23 78 

per determinar 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: 355.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 328 



Certificat d'extensió 

MODELS DE SEGURETAT 

• Responsoble: SABATE DELGADO, JULIO 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 60 

• Objectius: 

Analitzar les transformacions estructurals que més influeixen en Ja inseguretat, i 
saber-hi aplicar les mesures més adients. 

• Adresat a: 

l Personal vinculat al món de la seguretat 

• Informació: 

Adreso: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TINENT CORONEL VALENZUELA, 1-11 

08034 BARCELONA 

mmartin@riscd2.eco.ub.es 

93 329 04 06 l 93 402 18 05 

93 280 23 78 

del 15/10/2001 al 31/10/2001 

01 /03/2002 

Import de la matrícula: 125.000 PTA 

329 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Diploma d'extensió 

NEGOCIS A L'ECONOMIA DIGITAL 

• Responsable: GORDILLO GERLINI, SUSANA MARIA 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 340 

• Objectius: 

Donar una formació interactiva per a la creació d'empreses d'Internet (New Economy) 
o per a la incorporació a Internet d'empreses de l'economia tradicional. 

• Adre~at a: 

Persones que s'acabin de llicenciar i que vulguin accedir a noves formes de treball, i 
professionals que vulguin actualitzar-se. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CINME. GRAN CAPITANS/N. EDIF.C-1 (CAMPUS NORD) 

08034 BARCELONA 

gordillo@riscd2.eco.ub.es 

93 205 70 16 

934016517 

del 10/07 /2001 al 30/10/2001 

10/11/2001 

Import de la matrícula: 280.000 PTA (1r any) 

110.000 PTA (2n any) 

Cursos d'extensió universitària • 330 



Certificat d'extensió 

NEGOCIS DIGITALS: NOVES OPORTUNITATS 

• Responsable: LOPEZ-JURADO GONZALEZ, MARIA PILAR 
• Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Formar l'alumnat en les noves tecnologies de la informació i dotar-lo d'eines que li 
permetin analitzar els avantatges que representa per a l'empresa la implantació de 
noves tecnologies de la informació. 

• Adre~at a: 

Les persones que vulguin aprofundir en els nous usos empresarials de les tecnologies 
de la informació. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

mplopez@eco.ub.es 

93 402 19 62 l 93 402 19 59 

93 402 45 80 

del 01 /11/2001 al 29/11/2001 

11/02/2002 

Import de la matrícula: 25.000 PTA 

331 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Diploma d'extensió 

NOVES TECNOLOGIES APLICADES ALS MERCATS 
FINANCERS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

CASANOVAS RAMON, MONTSERRAT 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
1 (any acadèmic) 
150 

Formar en les noves tecnologies dels mercats financers professionals que treballen o 
volen treballar en mercats actuals, i actualitzar els seus coneixements. 

• Adre1at a: 

l Professionals amb experiència 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690, 3A PLANTA 

08034 BARCELONA 

montcas@eco.ub.es 

93 402 19 60 

93 402 45 80 

del 01 /06/2001 al 30/09/2001 

19/10/2001 

Import de la matrícula: 310.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 332 



Certificat d'extensió 

NOVES TECNOLOGIES EN LA RECERCA D'INFORMACIÓ 
ESTADÍSTICA 

• Responsable: SURIÑACH CARALT, JORDI 
• Unitat orgànica: DEPT. ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA l ECONOMIA ESPANYOLA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objecti us: 

Formar l'alumnat com a usuari de noves tecnologies que li permetran obtenir 
informació de tipus estadístic , de gran utilitat tant per al desenvolupament dels seus 
estudis com, posteriorment, en la seva vida professional. 

• Adresat a: 

J Estudiants universitaris . Es faran tres grups de 24 alumnes cadascun. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

jrgarcia@eco.ub.es 

93 402 18 24 

93 402 18 21 

del 01 /10/2001 al 31 /10/2001 

12/11/2001 

Import de la matrícula: 26.500 PTA 

333 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Certificat d'extensió 

POLICIA l SISTEMA PENAL 

• Responsable: 

• Unitat orgòni,a: 
• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

MIR PUIG, SANTIAGO 
DEPT. DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS 
1 (any acadèmic) 
50 

Aportar un coneixement jurídic que tingui en compte les qüestions que es plantegen en 
l'exercici professional sobre el model policial espanyol i sobre els aspectes pràctics de 
la intervenció policial al sistema penal. S'analitzaran també les tendències evolutives 
de la policia en l'àmbit cultural occidental ,posant un accent especial en el procés de 
construcció de l'espai policial europeu i l'expansió de la seguretat privada. 

• Adre~at a: 

Estudiants de Dret o d'altres ensenyaments de Ciències Econòmiques, Jurídiques i 
Socials, advocats en exercici, membres dels cossos policials i altres operadors del 
sistema penal que hagin de treballar en contacte amb la instància policial. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684 (DESPATX 418) 

08034 BARCELONA 

recasens@dret.ub.es 
93 402 44 18 l 93 402 18 06 

93 402 43 54 

del 06/09/2001 al 11/10/2001 

18/10/2001 

Import de la matrícula: 35.000 PTA 

Cursos d1extensió universitària • 334 



Certificat d'extensió 

PREVENCIÓ l SEGURETAT 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SABATE DELGADO, JULIO 
FACULTAT DE CI ÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
120 

Oferir les eines necessàries per planificar les estratègies de prevenció adequades a la 
situació de l'entorn. 

• Adre~at a: 

Personal relacionat amb el tractament preventiu de la inseguretat, serveis de seguretat 
integral, estudiosos, agents de prevenció, responsables polítics i dotorands. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TINENT CORONEL VALENZUELA, 1-11 

08034 BARCELONA 

mmartin@riscd2.eco.ub.es 

93 329 04 06 l 93 402 18 05 

93 280 23 78 

del 15/10/2001 al 31/10/2001 

15/02/2002 

Import de la matrícula: 175.000 PTA 

335 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Certificat d'extensió 

REFORMES LABORALS: PUNTS CONTROVERTITS 
EN LA ÚLTIMA JURISPRUDÈNCIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

RODRIGUEZ PASCUAL, JAIME 
FACULTAT DE DRET 
1 (any acadèmic) 
60 

Actualitzar els coneixements sobre totes les reformes laborals que es van realitzant i 
analitzar-ne la problemàtica a través de la jurisprudència. 

• Adre~at a: 

Diplomats en Empresarials i Relacions Laborals. Llicenciats en Econòmiques i Dret. 
Alumnes amb més de 135 crèdits curstas. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ESCOLA DE RELACIONS LABORALS. ORTIGOSA, 2 

08003 BARCELONA 

jrodri@d2.ub.es 

93 268 26 90 

93 268 40 28 

del 01 /02/2002 al 12/02/2002 

14/02/2002 

Import de la matrícula: 55.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 336 



Diploma d'extensió 

SEGURETAT INTEGRAL 

• Responsable: SABATÉ DELGADO, JULIO 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
• Durada: 2 {anys acadèmics) 
• Hores: 460 

• Objectius: 

Estudiar les característiques i els plantejaments de la seguretat en societats modernes 
de fora del nostre país; formar professionals en temes de seguretat orientats a la 
prestació de serveis i a la resolució de problemes. Proporcionar coneixements per 
dirigir, gestionar o assessorar organitzacions de seguretat que s'adaptin en tot 
moment al seu entorn. 

• Adre~at a: 

l Personal d'organitzacions públiques i privades de seguretat. 

• Informació: 

Adreia: 

Adreia electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

mmartin@riscd2.eco.ub.es 

93 402 43 03 

93 280 23 78 

del 15/10/2001 al 31/10/2001 

21/11/2001 

Import de lo matrícula: 300.000 PTA (1r any) 

300.000 PTA (2n any) 

337 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Certificat d'extensió 

TÈCNIQUES INFORMÀTIQUES EN GESTIÓ DE NÒMINES 
l SEGURETAT SOCIAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

RODRIGUEZ PASCUAL, JAIME 
FACULTAT DE DRET 
1 (any acadèmic) 
60 

Completar la formació dels alumnes en l'àmbit laboral (Nòmines i Seguretat Social). 
Dotar dels coneixements necessaris per treballar amb programes informàtics d'alta 
qualitat i prestacions actuals. 

• Adre!at a: 

Diplomats en Relacions Laborals i Empresarials. Llicenciats en Econòmiques i Dret. 
Estudiants amb més de 135 crèdits curstas. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ESCOLA DE RELACIONS LABORALS. ORTIGOSA, 2 

08003 BARCELONA 

jrodri@d2.ub.es 

93 268 26 90 

93 268 40 28 

del 01 /01 /2002 al 12/01/2002 

12/01/2002 

Import de la matrícula: 55.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 338 



Certificat d'extensió 

VISUAL BASIC APLICAT AL CÀLCUL ACTUARIAL 

• Responsable: CLARAMUNT BIELSA, M. MERCEDES 
• Unitat orgànica: DEPT. MATEMÀTICA ECONÒMICA FINANCERA l ACTUARIAL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Dotar l'alumnat de la llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres (CAF) dels 
coneixements necessaris de Visual Basic, un llenguatge de programació àmpliament 
utilitzat en les tasques actuarials. El curs se centra en aspectes del Visual Basic útils 
per a la realització dels càlculs actuarials, així com en les interaccions entre aquest 
llenguatge i altres eines informàtiques, com ara l'Access i l'Excel. 

• Adre!at a: 

l Estudiants de la llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 

08034 BARCELONA 

claramun@eco.utJ.es 

93 403 57 44 

93 403 57 44 

del 17 /09/2001 al 08/10/2001 

15/1 0/2001 

Import de la matrícula: 30.000 PTA 

339 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Divisió de Ciències 

Experimentals i 

Matemàtiques 



Diploma d'extensió 

ADOBE PHOTOSHOP 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 

• Hores: 30 

• Objectius: 

l Proporcionar una capacitació elevada en les tècniques de PhotoShop. 

• Adre!at a: 

l Dissenyadors gràfics, publicistes i públic en general 

• Informació: 

Ad resa: TRAVESSERA DE LES CORTS, 13l·l59 

08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 403 58 01 

~x: 9340211 05 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 01/10/2001 

Import de la matrícula: 24.000 PTA 

343 • Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques 



Diploma d'extensió 

AUTOCAD 14 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 60 

• Objectius: 

l Donar una capacitació en dibuix tècnic assistit per ordinador mitjançant l' AutoCad 14 

• Adre~at a: 

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

• Informació: 

Adre~a: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 
93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 48.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 344 



Diploma d'extensió 

BASES DE DADES EN BIOLOGIA MOLECULAR 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SANCHEZ PLA, ALEXANDRE 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 
10 

Conèixer l'existència de les bases de dades existents per emmagatzemar la gran 
quantitat d'informació generada en biologia molecular arran del Projecte genoma i 
d'altres de similars. Conèixer les eines i els recursos més importants per gestionar les 
bases de dades biològiques i els principals tipus d'usos que s'en pot fer, i aprendre a 
realitzar-los a nivell introductori. 

• Adre,at a: 

J Professionals o estudiants de Biologia, Farmàcia, Medicina o disciplines afins. 

• Informació: 

Adre~a: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-169 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 8.000 PTA 
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Diploma d'extensió 

CREACIÓ D'APLICACIONS DE BASES DE DADES 
RELACIONALS 

• Responsable: SÀNCHEZ PLA, ALEXANDRE 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Apronfudir en el coneixement i en l'ús avançat dels elements d' Access i incloure els 
nous components d'Access a dades d'Acces 2000. Aprendre a crear i a automatitzar 
aplicacions amb assistents i macros, i a desenvolupar aplicacions mitjançant 
programació amb Visual Basic per a aplicacions. 

• Adre~at a: 

l Estudiants, professionals o públic en general que tingui coneixements bàsics d' Acces. 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 24.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 346 



Diploma d'extensió 

DISSENY D'ENQUESTES 

• Responsable: VEGAS LOZANO, ESTEBAN 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 

• Hores: 30 

• Objectius: 

Proporcionar unes bases teoricopràctiques per conèixer i utilitzar els dissenys 
mostrals bàsics en un estudi estadístic. És un curset eminentment pràctic que farà 
servir el full de càlcul Excel com a eina de treball. 

• Adre!at a: 

Persones que tinguin necessitat de fer algun estudi estadístic que tinguin 
coneixements bàsics d'Excel. 

• Informació: 

Adresa: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 403 58 01 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 01/10/2001 

Import de la matrícula: 22.000 PTA 

34 7 • Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques 



Diploma d'extensió 

ELABORACIÓ DE COL LECCIONS ZOOLÒGIQUES 

• Responsable: SERRA SORRIBES, ANTONI l MATEOS FRÍAS, EDUARDO 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 1 O 

• Objectius: 

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

• Adre!at a: 

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

• Informació: 

Adreía: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

Inici de la docència: 01/10/2001 

Import de la matrícula: 11.500 PTA 

Cursos d'u·tensió universitària • 348 



Diploma d'extensió 

ELEMENTS DE PROGRAMACIÓ EN INTERNET 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitot orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Mostrar als participants com realitzar de manera senzilla i clara pàgines web 
dinàmiques, com aprofitar els recursos que ofereix Internet, com desenvolupar un 
aprenentatge i un domini tècnic, i fer-los conèixer el llenguatge Java. 

• Adresat a: 

l Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

l nici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 26.500 PTA 
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Diplomo d'extensió 

ELS INVERTEBRATS. IDENTIFICACIÓ MORFOLÒGICA 
l ECOLÒGICA DELS GRANS GRUPS l LES ESPÈCIES 
MÉS COMUNS 

• Responsoble: SERRA SORRIBES, ANTONI 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 1 O 

• Objectius: 

Proporcionar la capacitat de reconèixer les característiques que diferencien els grups 
d'invertebrats, i d'identificar visualment les espècies més comunes dels diferents 
grups i els hàbitats i les característiques ecològiques més rellevants dels grups i les 
espècies estudiats. 

• Adresat a: 

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

• Informació: 

Ad resa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 11.500 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 350 



Diploma d'extensió 

EXCEL PROFESSIONAL AMB VISUAL BASIC 

• Responsable: MIÑARRO ALONSO, ANTONIO 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Desenvolupar les possibilitats de l'Excel, com a eina de caràcter científic, estadístic, 
de gestió, de representació gràfica i de tractament d'informació. Oferir l 'aprenentatge i 
el desenvolupament d'aplicacions basades en el llenguatge Visual Basic per a 
Aplicacions (VBA) dins de l'entorn de programació proporcionat per l'Excel. 

• Adre~at a: 

Qualsevol usuari que desitgi aprofitar al màxim la potencialitat del programa EXCEL 
incloent-hi la possibilitat de crear programes en llenguatge Visual Basic dins l'entorn 
de l'aplicació. 

• Informació: 

Adresa: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 403 58 01 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 01/10/2001 

Import de la matrícula: 24.000 PTA 

351 • Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques 
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' 

Certificat d'extensió 

FONTS D'INFORMACIÓ EN BIOLOGIA l BIOQUÍMICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROSELL ORTIZ, LAURA 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 
30 

Proporcionar a l'alumne 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. 

• Adresat a: 

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

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 402 11 03 

93 402 11 05 

del 01 /09/2001 al 30/09/2001 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: 10.000 PTA 

Cursos d'ei:tensió universitària • 352 



Diploma d'extensió 

FOTOGRAFIA DE LA NATURA: INICIACIÓ l TÈCNIQUES 

• Responsable: SERRA SORRIBES, ANTONI 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 

• Hores: 30 

• Objectius: 

l Donar a conèixer els conceptes bàsics de la fotografia orientada a la natura 

• Adre~at a: 

l Persones amants de la natura i que tinguin càmera fotogràfica 

• Informació: 

Adre1a: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 403 58 01 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 01/10/2001 

Import de la matrícula: 15.500 PTA 
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Diploma d'extensió 

FRONTPAGE 98 

• Responsable: CARMONA PONTAQUE, FRANCISCO DE ASÍS 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 1 O 

• Objectius: 

Donar a conèixer els fonaments de la publicació de pàgines web a Internet, habilitar la 
utilització de l'aplicació Frontpage i capacitar l'alumnat per dissenyar i publicar 
pàgines i per administrar una web 

• Adre!af a: 

l Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica 

• l nformació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 10.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 354 



Diploma d'extensió 

GESTIÓ DE RESIDUS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROSELL ORTIZ, LAURA 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 
40 

Donar a conèixer la problemàtica del residu generat, tant pel que fa al mediambiental i 
salut, per poder-lo caracteritzar, avaluar i per poder-ne decidir un bon destí seguint la 
documentació adequada. 

• Adre!af a: 

Professionals i estudiants que vulguin aprendre a gestionar els residus i a escollir-ne 
una bona via de tractament, i que vulguin conèixer les conseqüències d'una mala 
gestió dels residus. 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-1'59 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: 32.000 PTA 
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Diploma d'extensió 

INTRODUCCIÓ A JAVA (EL LLENGUATGE DE LA XARXA 
INTERN ET} 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Donar a conèixer el llenguatge de programació Java i les tecnologies associades que 
aquest llenguatge ofereix amb relació a Internet. 

• Adre!at a: 

l Persones que vulguin aprendre aquest llenguatge i tot allò relacionat amb Internet. 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01 /1 0/2001 

Import de la matrícula: 28.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 356 



Diploma d'extensió 

INTRODUCCIÓ A MATLAB 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 
• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

MIÑARRO ALONSO, ANTONIO 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 
30 

Familiaritzar els alumnes amb l'entorn de treball i amb les possibilitats de càlcul i 
representació gràfica del paquet Matlab. Afavorir !'implementació del Matlab en el 
treball quotidià de l'investigador científic. 

• Adre~at a: 

Qualsevol usuari que desitgi introduir-se en la utilització d'un programa de càlcul i 
representació matemàtica que s'adaPTA a multitud de camps científics. 

• Informació: 

Adre~a: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 24.000 PTA 

357 • Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques 



!. 

Diploma d'extensió 

LA RESTAURACIÓ AMBIENTAL EN ÀREES DEGRADADES 
MEDITERRÀNIES 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

1 (any acadèmic) 
40 

Proporcionar una base teòrica i pràctica sobre la gestió sostenible i la recuperació 
d'àrees degradades en diferents ambients mediterranis_. Fer una introducció sobre les 
principals tècniques de restauració ambiental utilitzades en diferents ecosistemes 
mediterranis. 

• Adre1at a: 

Estudiants i professionals d'àrees relacionades amb el medi ambient i persones 
interessades a conèixer el funcionament de programes i projectes de restauració 
d'àrees degradades. 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 30.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 358 



Diploma d'extensió 

LA SEGURETAT A LES PLANTES QUÍMIQUES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

GIMENEZ FARRERAS, JAIME 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 
30 

Introduir l'alumnat en el món de la seguretat industrial. Explicar les causes i 
conseqüències dels accidents a les plantes químiques. Donar a conèixer les eines 
necessàries per prevenir els accidents i minimitzar-ne les possibles conseqüències. 
Explicar la incidència del comportament de les persones en els accidents i els 
mecanismes i les accions que porten a un comportament segur i a la prevenció 
d'accidents. 

• Adre~at a: 

Tècnics de la indústria, graduats i professors de secundària de l'àrea de ciències i 
tecnologia, i altres persones que hi estiguin interessades. 

• l nformació: 

Adresa: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 403 58 01 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 01/10/2001 

Import de la matrícula: 25.000 PTA 
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Diploma d'extensió 

LINUX l BASES DE DADES ORACLE 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objectius: 

l Aprofundir en el sistema operatiu Linux l'àmbit de les bases de dades. 

• Adre§at a: 

Usuaris amb coneixements bàsics de Linux i administrador de sistemes, que vulguin 
ampliar i aprofundir els coneixemets en els camps de les bases de dades. 

• Informació: 

Adre~a: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DELES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 22.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 360 



Diploma d'extensió 

MANIPULACIÓ DE PRODUCTES SENSIBLES A L'AIRE 

• Responsable: COSTA SALA, RAMON 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Introducció a les tècniques d'obtenció i manipulació de productes que no poden entrar 
en contacte amb cap dels components de l'atmosfera 

• Adresat a: 

Professorat de secundària, llicenciats i estudiants de segon cicle de ciències, tècnics 
de laboratori i graduats en Química (FP) 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 30.000 PTA 

361 • Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques 



Diploma d'extensió 

MATHEMATICA: UNA EINA INTEGRADA 
PER A FER MATEMÀTIQUES 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Aprendre a utilitzar aquest programa: familiaritzar els alumnes amb l'editor de textos 
del Mathematica i treballar-ne el vessant computacional, amb les seves nombroses 
aplicacions. 

• Adre!at a: 

Estudiants i professionals d'àrees relacionades amb les matemàtiques i persones 
interessades a conèixer el funcionament d'aquest programa. 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: 24.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 362 



Diploma d'extensió 

MINERALS PRECIOSOS: EL MÓN DE LES GEMMES 

• Responsable: NOGUÉS CARULLA, JOAQUÍN MARÍA 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objectius: 

Donar a conèixer quin és 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 

• Adre!af a: 

l Persones que vu lguin saber què són les gemmes i quines característiques presenten. 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 18.000 PTA 
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Diploma d'extensió 

OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA AMATEUR AVANÇADA 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Adquirir els coneixements pràctics i les nocions fonamentals sobre les tècniques 
astronòmiques observacionals més importants per aplicar-los a l'observació activa 
mitjançant detectors eco 

• Adre~at a: 

l Aficionats a l'observació astronòmica 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: 20.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 364 



Diploma d'extensió 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A BIÒLEGS 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objectius: 

Capacitar els destinataris per identificar, analitzar, avaluar i adoPTAr mesures per 
eliminar i reduir els riscos higiènics en el treball. 

• Adre!af a: 

Professionals biòleg si estudiants de Biologia que vulguin conèixer els continguts de la 
prevenció de riscos laborals i que es vulguin familiaritzar amb el món de les malalties 
professionals. 

• Informació: 

Adre{o: 

Telèfon: 

Fox: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matriculo: 14.000 PTA 
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Diploma d'extensió 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A FÍSICS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROSELL ORTIZ, LAURA 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 
20 

Capacitar els destinataris per identificar, analitzar i avaluar riscos dins de l'entorn de 
treball, i per a conèixer els contaminants físics. 

• Adresat a: 

Físics professionals i estudiants de Física que vulguin conèixer els continguts de la 
prevenció de riscos laborals i que es vulguin familiaritzar amb el món de la prevenció 
d'accidents de treball i de les malalties professionals. 

• Informació: 

Adresa: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 403 58 01 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 01/10/2001 

Import de la matrícula: 14.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 366 



Diploma d'extensió 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A GEÒLEGS 

• Responsoble: 

• Unitat orgànica: 

• Durodo: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROSELL ORTIZ, LAURA 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 
20 

Capacitar els destinataris per identificar, analitzar i avaluar riscos relacionats amb les 
condicions de seguretat i amb el medi ambient on es desnvolupa el treball . 

• Adre~ot o: 

Geòlegs professionals i estudiants de Geologia que vulguin conèixer els continguts de 
la prevenció de riscos laborals i que es vulguin familiaritzar amb el món de la prevenció 
d'accidents de treball i de les malalties professionals. 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 14.000 PTA 

367 • Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques 



Diploma d'extensió 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A QUÍMICS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROSELL ORTIZ, LAURA 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 
20 

Capacitar els destinataris per identificar, analitzar, avaluar i adoPTAr mesures per 
eliminar i reduir els riscos higiènics en el treball. 

• Adre!at a: 

Químics professionals i estudiants de química que vulguin conèixer els continguts de 
la prevenció de riscos laborals. 

• Informació: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 14.000 PTA 

Cursos d'extensió uninnitària • 368 



Diploma d'extensió 

PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES 
l DESENVOLUPAMENT RÀPID D'APLICACIONS 
AMB DELPHI 

• Responsable: SANCHEZ PLA, ALEXANDRE 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Introduir l'alumnat en la programació visual amb una eina RAD com és el Delphi, 
presentar els fonaments de la programació orientada a objectes mitjançant !'Object 
Pascal i realitzar programes potents de manera senzilla fent servir el Delphi. 

• Adre!af a: 

Persones que tinguin interès a introduir-se en la programació visual i realitzar 
programes potents de manera senzilla. 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 24.000 PTA 
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Diploma d'extensió 

QUÍMICA A INTERNET 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ALEMANY CAHNER, PEDRO 

DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 
20 

Explorar les eines disponibles a Internet per facilitar la comprensió dels conceptes 
químics bàsics (tipus de reaccions, estructura molecular, etc.) i estudiar els 
avantatges que la xarxa comporta (interactivitat, gran nombre d'exemples, etc.) 

• Adre~at a: 

/ Professorat d'ensenyament secundari i docents en general 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 11.000 PTA 

Cursos d1extensió universitària • 370 



Diploma d'extensió 

TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEPARACIÓ: 
CURS PRÀCTIC DE CROMATOGRAFIA DE GASOS 

• Responsable: PUIGNOU GARCIA, LLUÍS 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objectius: 

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) 

• Adre~at a: 

l Tècnics de laboratori, llicenciats i enginyers 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: 25.000 PTA 
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Diploma d'extensió 

TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEPARACIÓ: 
CURS PRÀCTIC DE CROMATOGRAFIA DE LÍQUIDS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

BARBOSA TORRALBO, JOSÉ 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 
20 

Actualitzar i ampliar els coneixements teòrics i pràctics de les tècniques de separació 
d'analítiques pe que fa a l'ús de la cromatografia de líquids (LC). 

• Adre!af a: 

l Tècnics de laboratori, llicenciats i enginyers 

• l nformació: 

Adreso: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 25.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 372 



Diploma d'extensió 

TÈCNIQUES ESPECTROSCÒPIQUES D'ANÀLISI: CURS 
PRÀCTIC D'ESPECTROSCÒPIA MOLECULAR l ATÒMICA 

• Responsable: PUIGNOU GARCIA, LLUÍS 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 

• Hores: 20 

• Objectius: 

Actualitzar i ampliar els coneixements teòrics i pràctics de les tècniques 
espectroscòpiques d'anàlisi de més implantació, com ara l'espectrofotometria 
d'absorció molecular de radiació visible i ultraviolada, i l'espectrofotometria 
d'absorció atòmica de flama. 

• Adresat a: 

l Tècnics de laboratori, llicenciats i enginyers 

• Informació: 
t 

Ad resa: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 403 58 01 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 01 /10/2001 

Import de la matrícula: 25.000 PTA 
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Diploma d'extensió 

UN TOMB PER LA GALÀXIA: DEL SISTEMA SOLAR 
A LES ESTRELLES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROSELL ORTIZ, LAURA 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 
20 

Proporcionar coneixements bàsics sobre l'estructura i l'evolució dels objectes més 
comuns de la nostra galàxia, des dels pertanyents al Sistema Solar fins a la mateixa Via 
Làctia, considerada com un tot. 

• Adre~at a: 

l 
Persones interessades en l'astronomia que vulguin iniciar-se i aprofundir en l'estudi 
del Sistema Solar i de la Via Làctia 

• l nformació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 17 .000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 3 7 4 

1 



Diploma d'extensió 

UNA PASSEJADA INFORMAL PER LA BIOINFORMÀTICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SANCHEZ PLA, ALEXANDRE 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 
10 

Fer una passejada pels diversos aspectes en què la informàtica incideix en l'estudi de 
la gran quantitat d'informació generada en biologia molecular arran del Projecte 
genoma i altres de similars. Conèixer les eines i els recursos més importants en l'àrea 
de la bioinformàtica disponibles a Internet. Conèixer conceptes i mètodes bàsics a 
nivell introductori de forma que sigui possible un posterior aprofundiment en àrees 
concretes. 

• Adresat a: 

l Estudiants i estudiosos de les ciències de la vida i de la salut i públic en general. 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 8.000 PTA 
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Diploma d'extensió 

UNIX PER USUARIS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROSELL ORTIZ, LAURA 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 
10 

l Conèixer els conceptes bàsics de !'Unix. 

• Adresat a: 

l Usuaris que han de treballar amb sistemes UNIX. 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: 12.000 PTA 

Cursos d'extensi6 universitària • 376 



Diploma d'extensió 

UNIX-LINUX. ADMINISTRACIÓ AVANÇADA 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 1 O 

• Objectius: 

Aprofundir en el sistema operatiu UNIX en l'àmbit de l'administració, la seguretat i els 
serveis crítics 

• Adre~at a: 

Usuaris amb coneixements bàsics d'UNIX i administradors de sistemes que vulguin 
ampliar i aprofundir els coneixements en els camps de la seguretat, el manteniment i 
els serveis de xarxa 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinmipció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 18.000 PTA 
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Diploma d'extensió 

UNIX-LINUX. ADMINISTRACIÓ BÀSICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROSELL ORTIZ, LAURA 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 
20 

Proporcionar coneixements bàsics i suficients per desenvolupar tasques d'instal 
lació, administració i manteniment de sistemes UNIX en xarxa. 

• Adre~at a: 

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

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 21 .500 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 378 



Divisió de Ciències 

de la Salut 



Certificat d'extensió 

ACTUALITZACIÓ EN PSICOLOGIA DE LA DELINQÜÈNCIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ANDRES PUEYO, A. l REDONDO ILLESCAS, S. 
DEPT. PERSONALITAT, AVALUACIÓ l TRACTAMENT PSICOLÒGIC 
1 (any acadèmic) 
60 

Exposar i difondre els avenços que la psicologia aplicada a l'estudi de la delinqüència 
ha fet en els darrers anys. Aquest objectiu vol fer-se extensiu a qualsevol tipus 
d'estudiant (o professional en exercici) que estigui interessat en el fenomen de la 
delinqüència. 

• Adre~at a: 

Estudiants de Psicologia, Ciències de l'Educació, Treball Social, Dret, Sociologia i 
Humanitats 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 . EDIFICI PONENT 

08035 BARCELONA 

aandres@psi.ub.es 

933125103 

93 40213 62 

per determinar 

01/1 0/2001 

Import de la matrícula: 30.000 PTA 

381 • Divisió de Ciències de la Salut 



Certificat d'extensió 

AVENÇOS EN LA REDUCCIÓ, REFINAMENT 
l REEMPLAÇAMENT (3RS) D'ANIMALS 
D'EXPERIMENTACIÓ 

• Responsoble: VINARDELL MARTINEZ-HIDALGO, MA. P 
• Unitat orgànica: DEPT. FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 40 

• Objectius: 

Introduir el concepte de les 3Rs (reducció, refinament i reemplaçament) d'animals 
d'experimentació. Desenvolupar cada un d'aquests aspectes de l'ús d'animals 
d'experimentació i aplicar aquestes idees a casos concrets com els estudis preclinics 
que es realitzen amb animals i que es substitueixen poc a poc per altres mètodes 
anomenats alternatius. Per tal d'assolir aquests objectius s'impartiran classes 
teòriques i pràctiques. 

• Adresat a: 

l Tècnics que treballin amb animals de laboratori. 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. JOAN XXlll, S/N 

08028 BARCELONA 

pilarv@farmacia.far.ub.es 

93 402 45 05 

93 403 59 01 

del 10/09/2001 al 28/09/2001 

14/01 /2002 

Import de la matrícula: 55.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 382 



Certificat d'extensió 

AVENÇOS EN MICROSCOPIA ÒPTICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

MANZANARES CESPEDES, M.CRISTINA 
DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
1 (any acadèmic) 
10 

Proporcionar als alumnes una sèrie de coneixements estructurats respecte dels 
principis en què es basa la microscòpia òptica, per continuar amb un seguit d'exercicis 
pràctics pertal de familiaritzar-los amb l'us dels microscopis òptics, tant monoculars, 
com binoculars, com d'ús docent. Donar-los a conèixer les tècniques més avançades 
de preparació histològica de diversos materials biològics, i observar-ne un seguit de 
preparacions especialment seleccionades. 

• Adre~at a: 

Estudiants universitaris, FPll de branques sanitàries i professors de secundària i 
d'instituts. 

• Informació: 

Adre~a: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

UNITAT D'ANATOMIA HUMANA, CAMPUS DE BELLVITGE 

08907 !..'.HOSPITALET DEL LLOBREGAT 

93 402 42 61 

93 402 90 82 

del 24/09/2001 al 28/09/2001 

16/11/2001 

Import de la matrícula: 15.000 PTA 

383 • Divisió de Ciències de lo Solut 



Certificat d'extensió 

BIOMECÀNICA DE L'APARELL LOCOMOTOR 

• Responsable: RUANO GIL, DOMINGO 
• Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 190 

• Objectius: 

l Ensenyar els detalls bàsics teòrics i pràctics de la biomecànica de l'aparell locomotor. 

• Adre!at a: 

l Alumnat que estigui interessat en el tema. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CASANOVA,143 

08036 BARCELONA 

dep01-1 @d4.ub.es 

93 40219 00 l 93 403 52 62 

93 403 52 63 

del 01/09/2001 al 01 /10/2001 

01/01 /2002 

Import de la matrícula: 40.000 PTA 

Cursos d1extensi6 univenitària • 384 



Certificat d'extensió 

CÀNCER DE PULMÓ: ACTUALITZACIÓ DE DIAGNÒSTIC 
l TRACTAMENT 

• Responsable: CANALÍS, E. l GRAU, J.J. l TORRES, A. 
• Unitat orgànica: DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

l Divulgar dades de prevenció, diagnòstic i tractament del càncer de pulmó. 

• Adresat a: 

Estudiants de Medicina i, d'altres estudis de Ciències de la Salut, i persones que hi 
estiguin interessades. 

• Informació: 

Adreta: 

Adreta electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

HOSPITAL CLÍNIC. C/ CASANOVA, 143, ESCALA 4, 2N 

08036 BARCELONA 

ecanalis@clinic.ub.es 

93 2279380 l 93 2275400 (ext.2365) 

93 227 54 31 

per determinar 

28/03/2002 

Import de la matrícula: 40.000 PTA 

385 • Divisió de Ciències de la Salut 



Diploma d'extensió 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS l CONSULTORIA 
A LES ORGANITZACIONS 

• Responsable: DÍAZ DE QUIJANO DE ARANA, SANTIAGO 
• Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 610 

• Objectius: 

Formar els professionals de l'àrea dels recursos humans i de la consultoria a les 
organitzacions en els coneixements i les habilitats requerides per a la professió, 
dotant-los d'eines, marcs teòrics i procediments adequats per a aquesta finalitat. 

• Adre~at a: 

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

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 170 (PALAU DE LES HEURES) 

08035 BARCELONA 

rrhh@efc.fbg.ub.es 

93 428 45 85 l 93 428 29 43 

93 428 62 31 

del 01/06/2001 al 31/10/2001 

01 /11/2001 

Import de la matrícula: 790.000 PTA (1r any) 

710.000 PTA (2n any) 

Cursos d'extensió universitària • 386 



Diploma d'extensió (Edició no presencial) 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS l CONSULTORIA 
EN LES ORGANITZACIONS 

• Responsable: DÍAZ DE QUIJANO DE ARANA, SANTIAGO 
• Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 61 O 

• Objectius: 

Formar els professionals de l'àrea dels recursos humans i de la consultoria en 
organitzacions, en els coneixements i les habilitats requerits per a la professió, 
dotant- los d'eines, marcs teòrics i procediments adequats a aquesta finalitat 

• Adre~at a: 

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

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PALAU DE LES HEURES (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

rrhh@efc.fbg.ub.es 

93 428 45 85 l 93 428 29 43 

93 428 62 31 

per determinar 

01 /11/2001 

Import de la matrícula: 550.000 PTA (1r any) 

450.000 PTA (2n any) 

387 • Divisió de Ciències de la Salut 



Certificat d'extensió 

ESTRATÈGIES DE CERCA D'INFORMACIÓ, ELABORACIÓ 
l PRESENTACIÓ DE TREBALLS AMB EINES 
TELEMÀTIQUES 

• Responsoble: MONEGAL FERRAN, MARIONA 
• Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 60 

• Objectius: 

Adquirir els coneixements i habilitats bàsiques amb l'ús del Windows, Word i Power 
Paint. Uilitzar unes estratègies de cerca per obtenir documents realment relacionats 
amb el tema invertint el mínim temps i "poc soroll". Mostrar com es fa la cerca en 
bases de dades especialitzades, la consulta als catàlegs de biblioteca, enciclopèdies, 
diccionaris. Proporcionar al alumne una guia de com presentar un informe, treball ... en 
les diferents vessants de comunicació, escrita /oral. 

• Adre~at a: 

l Alumnes d'Infermeria 

• Informació: 

Adre~a: 

Adre~a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS BELLVITGE) 

08970 HOSPITALET DE LLOBREGAT 

mariona@bell.ub.es 

93 403 57 12 

93 402 42 16 

del 03/09/2001 al 20/09/2001 

01 /10/2001 

Import de la matrícula: 22.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 388 



Certificat d'extensió 

FONTS D'INFORMACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT. 
FARMÀCIA (MATÍ} 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

PUJOL CUBELLS, MONTSERRAT 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE LA SALUT 
1 (any acadèmic) 
30 

Fer que els estudiants coneguin tots els recursos bibliogràfics (en diferents suports) 
que té la Biblioteca de la UB i aconsegueixin una formació bibliogràfica bàsica per 
accedir òptimament a la informació dintre del seu àmbit d'especialització. Aprendre a 
utilitzar les noves tecnologies de la informació. 

• Adre~at a: 

Estudiants de la Divisió de Ciències de la Salut interessats a randibilitzar al màxim els 
recursos bibliogràfics i electrònics que els ofereix la Biblioteca de la Universitat de 
Barcelona. 

• Informació: 

Adreía: 

Adre¡a electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. JOAN XXlll, S/N. FAC.DE FARMÀCIA (BIBLIOTECA) 

08028 BARCELONA 

maicas@d4.bib.ub.es 

93 40218 84 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 10.000 PTA 

389 • Divisió de Ciències de la Salut 



Certificat d'extensió 

FONTS D'INFORMACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT. 
FARMÀCIA (TARDA} 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 
• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

PUJOL CUBELLS, MONTSERRAT 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE LA SALUT 
1 (any acadèmic) 
30 

Fer que els estudiants coneguin tots els recursos bibliogràfics (en diferents suports) 
que té la Biblioteca de la UB i aconsegueixin una formació bibliogràfica bàsica per 
accedir òptimament a la informació dintre del seu àmbit d'especialització. Aprendre a 
utilitzar les noves tecnologies de la informació. 

• Adre!af a: 

Estudiants de la Divisió de Ciències de la Salut interesats a rendibilitzar al màxim els 
recursos bibliogràfics. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. JOAN XXlll, S/N. FAC.DE FARMÀCIA (BIBLIOTECA) 

08028 BARCELONA 

maicas@d4.bib.ub.es 

93 40218 84 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 10.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 390 



Certificat d'extensió 

INTRODUCCIÓ A LA MEDICINA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA 
l L'ESPORT 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

RUANO GIL, DOMINGO 
DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
1 (any acadèmic) 
150 

Ensenyar els detalls bàsics teòrics i pràctics de la medicina de l'educació física i 
l'esport. 

• Adresat a: 

l Alumnos que estiguin interessats en el tema. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CASANOVA, 143 

08036 BARCELONA 

dep01-1@med.ub.es 

93 40219 00 

93 403 52 63 

del 01 /09/2001 al 01 /10/2001 

01/01 /2002 

Import de la matrícula: 35.000 PTA 

391 • Divisió de Ciències de la Salut 



Certificat d'extensió 

LA CIRURGIA AL C.OMEN.ÇA.MUll Ot\. 't~Q(.~Q 
MIL·LENNI: MITES l REALITATS 

• Responsoble: CANALÍS ARRAYÀS, EMILIO 
• Unitot orgànica: DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Difondre seriosament els avenços en l'àmbit de la cirurgia en els darrers anys, de 
manera intel.ligible per a qualsevol persona amb un nivell cultural mitjà. 

• Adresat a: 

l Persones amb interès per la matèria en qüestió. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CASANOVA, 143. HOSPITAL CLÍNIC, ESCALA 4, 2N 

08036 BARCELONA 

ecanalis@clinic.ub.es 

93 2279380 l 93 2275400 (ext.2365) 

93 227 54 31 

per determinar 

02/03/2002 

Import de la matrícula: 20.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 392 



Certificat d'extensió 

MEDICINA CLÍNICA PREVENTIVA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

PRAT MARÍN, ANDRÉS l SALLERAS SANMARTÍ, LLUÍS 
DEPT. SALUT PÚBLICA 
1 (any acadèmic) 
160 

Proporcionar les bases científiques i operatives del mètodes actuals de la medicina 
preventiva, per tal d'integrar aquesta disciplina dins la tasca clinico-assistencial del 
personal sanitari que treballa en diferents àmbits (atenció primària, laboral , 
hospitalària, sociosanitària etc.) 

• Adre~at a: 

Professionals que necessitin actualitzar i perfeccionar els coneixements de la 
moderna medicina preventiva. 

• Informació: 

Adre1a: 

Adre1a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT DE MEDICINA. CASANOVA, 143 

08036 BARCELONA 

dep12-2@medicina.ub.es 

93 402 45 66 

93 403 52 60 

del 01/09/2001 al 30/09/2001 

19/10/2001 

Import de la matrícula: 115.000 PTA 

393 • Divisió de Ciències de la Salut 



Certificat d'extensió 

ÒRTESI l PRÒTESI DE L'APARELL LOCOMOTOR 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

RUANO GIL, DOMINGO 
DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
1 (any acadèmic) 
60 

Donar una visió moderna i actualitzada dels principals conceptes bàsics que s'utilitzen 
en ortesi i pròtesi de l'aparell locomotor 

• Adre~at a: 

l Ortopedistes 

• Informació: 

. 
Adre!a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CASANOVA, 143 

08036 BARCELONA 

dep01 -1@med.ub.es 

93 402 19 00 

93 403 52 63 

del 01 /09/2001 al 01 /10/2001 

01/01 /2002 

Import de la matrícula: 80.000 PTA 

Curses d'exf.ensió universitària • 394 



Certificat d'extensió 

RECURSOS INFORMÀTICS PER A INFERMERIA 

• Responsable: CAJA LOPEZ, CARMEN 
• Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL l 

MATERNO-INFANTIL . 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 50 

• Objectius: 

Proporcionar a l'alumnat coneixements i habilitats per utilitzar els recursos informàtics 
i les seves aplicacions en l'àmbit de les ciències de la salut i en especial en la 
infermeria. 

• Adre~at a: 

l Diplomats en infermeria de l'àmbit hospitalari i comunitari. 

• Informació: 

Adre~a: 

Adre~a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS BELLVITGE) 

08907 HOSPITALET OE LLOBREGAT • 

CCAJA@BELL.UB.ES 

93 403 5712 

93 402 42 97 

del 20/06/2001 al 20/09/2001 

16/10/2001 

Import de la matrícula: 45.000 PTA 

395 • Divisió de Ciències de la Salut 



Certificat d'extensió 

TÈCNICA ORTOPÈDICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

RUANO GIL, DOMINGO 
DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
1 (any acadèmic) 
200 

l Donar una visió actualitzada dels principals conceptes de la tècnica ortopèdica. 

• Adre!af a: 

l Ortopedistes; ortopèdes. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CASANOVA, 143 

08036 BARCELONA 

dep01-1 @med.ub.es 

93 402 19 00 

93 403 52 63 

del 01 /09/2001 al 01 /1 0/2001 

01 /01 /2002 

Import de la matrícula: 92.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 396 



Certificat d'extensió 

TÈCNIQUES DE PERFUSIÓ l OXIGENACIÓ 
EXTRACORPÒRIA 

• Responsoble: 

• Unitot orgànico: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

POMAR.J.L l GOMAR,C. l GARCIA, M. 
DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
2 (anys acadèmics) 
160 

Adquirir els coneixements teòrics i pràctics per comprendre, assimilar i desenvolupar 
les tècniques específiques d'oxigenació i perfussió extracorpòria. 

• Adresat a: 

l Ajudats tècnics sanitaris (A.T.S) 

• Informació: 

Adresa: 

Adre!a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CASANOVA, 143 

08036 BARCELONA 

mata.m@retemail.es 

93 227 93 51 l 93 227 57 57 

93 227 93 51 

del 01 /09/2001 al 30/09/2001 

19/11/2001 

Import de la matrícula: 200.000 PTA (1r any) 

200.000 PTA (2n any) 

397 • Divisió de Ciències de la Salut 



Divisió de Ciències 

de l'Educació 



Diploma d'extensió 

DESENVOLUPAMENT DE COL·LECCIONS 
A BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

MASSÍSIMO, ÀNGELS l MAÑÀ, TERESA 
FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA l DOCUMENTACIÓ 
1 (any acadèmic) 
30 

Proporcionar coneixements i habilitats per gestionar correctament la col lecció d'una 
biblioteca pública. 

• Adre~at a: 

l Bibliotecaris en exercici del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

MELCIOR DE PALAU, 140 

08014 BARCELONA 

bibdoc@eubd.ub.es 

93 403 57 70 

93 403 57 72 

per determinar 

02/11/2001 

Import de la matrícula: Gratu"il 

40 l • Divisió de Ciències de l'Educació 



Diploma d'extensió 

DESENVOLUPAMENT DE COL LECCIONS 
A BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

MASSÍSIMO, ÀNGELS l MAÑÀ, TERESA 
FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA l DOCUMENTACIÓ 
1 (any acadèmic) 
30 

Proporcionar coneixements i habilitats per gestionar correctament la col lecció d'una 
biblioteca pública. 

• Adre~at a: 

l Bibliotecaris en exercici i estudiants de biblioteconomia i documentació 

• Informació: 

Ad reso: 

Adreso electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

MELCIOR DE PALAU, 140 

08014 BARCELONA 

bibdoc@fbd.ub.es 

93 403 57 70 

93 403 57 72 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 24.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 402 



Certificat d'extensió 

DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTS 

• Responsable: ESTIVILL, ASSUMPCIO!TÉRMENS, MIQUEL 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA l DOCUMENTACIÓ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Donar a conèixer els estàndards actuals dels documents digitals. Ensenyar a utilitzar 
les tècniques de digitalització i de reconeixement òptic de caràcters (OCR)lntroduir els 
paràmetres bàsics per a la gestió d'un projecte de digitalització. 

• Adre~at a: 

Alumnes de la comunitat universitària i responsables de biblioteques i serveis 
d'informació 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

MELCIOR DE PALAU, 140 

08014 BARCELONA 

bibdoc@fbd.ub.es 

93 403 57 70 

93 403 57 72 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 24.000 PTA 

403 • Divisió de Ciències de l'Educació 



Diploma d'extensió 

DIRECCIÓ l GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS 

• Responsable: BORRELL, N. l LAFFITTE, ROSA M. l ANTÚNEZ, S. 
• Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA l ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 330 

• Objectius: 

Formar dirigents de centres educatius: escoles, esplais , etc .; preparar persones aptes 
per administrar i optimitzar els centres educatius; imprartir coneixements científics 
sobre administració escolar, i oferir recursos per innovar els centres educatius. 

• Adre~at a: 

[ Professionals interessats en la direcció i gestió d'institucions educatives. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

ajulia@fbg.ub.es 

93 428 3710 

93 428 63 70 

del 01 /06/2001 al 30/09/2001 

13/10/2001 

Import de la matrícula: 195.000 PTA (1r any) 

195.000 PTA (2n any) 

Cursos d'extensió universitària • 404 



Diploma d'extensió {Edició no presencial) 

DIRECCIÓ l GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS 

• Responsable: ANTÚNEZ MARCOS, SERAFÍN 
• Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA l ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 330 

• Objectius: 

Analitzar els components bàsics i les àrees d'activitat més comunes dels centres 
educatius 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 
procediments i les eines pròpies de la funció directiva en les institucions educatives 

• Adre~at a: 

Professionals de l'educació en actiu, especialment els qui desenvolupen tasques 
directives 

• Informació: 

Adre1a: 

Adre1a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

ajulia@fbg.ub.es 

93 428 45 85 l 93 428 37 1 o 
93 428 63 70 

per determinar 

30/10/2001 

Import de la matrícula: 170.000 PTA (1r any) 

170.000 PTA (2n any) 

405 • Divisió de Ciències de l'Educació 



Certificat d'extensió 

EDUCACIÓ EN EL LLEURE: DIRECCIÓ l GESTIÓ 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

CARRASCO CALVO, SALVADOR 
INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
1 (any acadèmic) 
180 

Desvetllar el món del lleure com un nou camp educatiu i afavorir i difondre una 
concepció més globalitzadora i culturalitzadora de l'educació. Relacionar a l'alumnat 
amb equips i entitats emprenedores. Potenciar un nou perfil professional en el món de 
l'educació 

• Adresat a: 

l Professionals del sector del lleure i persones interessades en la temàtica del postgrau. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CENTRE D'ESTUDIS DE L'.ESPLAI. LLÀSTICS, 2 
08003 BARCELONA 

cee@esplai.org 

93 666 21 31 

93 685 02 10 

del 28/06/2001 al 28/09/2001 

22/10/2001 

Import de la matrícula: 140.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 406 



Certificat d'extensió 

EDUCACIÓ l CONFLICTE, LA MEDIACIO COM A RECURS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROMIA AGUSTI, MARIA CARMEN 
FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 
1 (any acadèmic) 
200 

Poder influir positivament en la qualitat de les relacions interpersonals. Aportar 
recursos que afavoreixin actituds i respostes facilitadores davant dels conflictes. 
Aprendre a utilitzar el conflicte com una eina educativa i de creixement individual i 
col.lectiu. Adquirir habilitats per poder respondre davant dels conflictes i per poder 
ajudar a altres persones a respondre davant d'ells. Comprendre que els conflictes cal 
resoldre'ls de forma no violenta ja que la violència sempre en genera més. Generar o 
potenciar interés per la mediació i la seva aplicació en el tractament dels conflictes. 
Possibilitat d'aplicació de recursos nous. 

• Adre~at a: 

Professionals i estudiants de l'ensenyament, la pedagogia, la psicologia, la 
psicopedagogia, l'educació i el treball social i camps afins . 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

. 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

spep@d5.ub.es /cromia@d5.ub.es 

93 403 50 98 l 93 232 48 89 

93 403 51 21 

del 03/09/2001 al 05/10/2001 

23/10/2001 

Import de la matrítula: 225.000 PTA 

407 • Divisió de Ciències de l'Educació 



Diploma d'extensió 

EL COS EN EL LLENGUATGE 

• Responsable: COSTA CANALS, M. l SERVENT ROVIROSA, N. 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 200 

• Objectius: 

Dotar els professionals que ja tenen una formació bàsica en psicomotricitat o en 
desenvolupament infantil d'una sèrie d'instruments i recursos que permetin 
especialitzar-se específicament en la línia metodològica d'Esteban Levín. Donar a 
conèixer els diferents procediments utilitzats en el camp clínic terapèutic amb 
mediació corporal. 

• Adre~at a: 

Professionals amb experiencia en el camp educatiu que no tenen una diplomatura o 
una llicenciatura universitària en Formació en Psicomotricitat 

• Informació: 

Adre~a: 

Adre~a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

mcosta@d5.ub.es 

93 428 37 10 l 93 403 50 19 

93 428 63 70 

del 01 /06/2001 al 25/09/2001 

10/12/2001 

Import de la matrícula: 200.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 408 



Diploma d'extensió 

EL SERVEI D'INFORMACIÓ A LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

• Responsable: CENTELLES, MIQUEL l ESTIVILL RIUS, ASSUMPCIO 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA l DOCUMENTACIÓ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Ensenyar a identificar les necessitats dels usuaris de la informació i a considerar el 
servei d'informació com el servei essencial de la biblioteca pública. Treballar els 
diferents aspectes de la planificació, la gestió i l'avaluació dels serveis d'informació. 

• Adre~at a: 

l Bibliotecaris en exercici del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

MELCIOR DE PALAU, 140 

08014 BARCELONA 

bibdoc@eubd.ub.es 

93 403 57 70 

93 403 57 72 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: Gratu'il 

409 • Divisió de Ciències de l'Edumió 



Diploma d'extensió 

EL SERVEI D'INFORMACIÓ A LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

CENTELLES, MIQUEL l ESTIVILL RIUS, ASSUMPCIO 
FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA l DOCUMENTACIÓ 
1 (any acadèmic) 
30 

Ensenyar a identificar les necessitats dels usuaris de la informació i a considerar el 
servei d'informació com el servei essencial de la biblioteca pública. Treballar els 
diferents aspectes de la planificació, la gestió i l'avaluació dels serveis d'informació. 

• Adresat a: 

l Professionals de la biblioteca pública, alumnes de Biblioteconomia i Documentació. 

• Informació: 

Adreso: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

MELCIOR DE PALAU, 140 

08014 BARCELONA 

bibdoc@fbd.ub.es 

93 403 57 70 

93 403 57 72 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 24.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 41 O 



Certificat d'extensió 

FONTS D'INFORMACIÓ PER A LA RECERCA EN CIENCIES 
DE LA SALUT 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

RODRÍGUEZ GAIRÍN, J.MANUEL l MAÑA TERRE, M.TERESA 
FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA l DOCUMENTACIÓ 
1 (any acadèmic) 
30 . 

Oferir el coneixement de les eines fonamentals per a la recerca d'informació en 
Ciències de la Salut: bases de dades, recursos a Internet. 

• Adre!af a: 

Estudiants de segon i tercer cicle de Ciències de la Salut (Medicina, Infermeria, 
Farmàcia, Psicologia i Odontologia) i professionals del sector, en especial tots els que 
tinguin com a objectiu el desenvolupament de treballs científics, tesis doctorals, etc. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

MELCIOR DE PALAU, 140 

08014 BARCELONA 

SECEN14P@D5.UB.ES 

93 403 57 70 

del 01/12/2001 al 23/12/2001 

31/12/2001 

Import de la matrícula: 24.000 PTA 

411 • Divisió de Ciències de l'Educació 



Certificat d'extensió 

FORMACIÓ DE PROFESSORS DE CATALÀ PER A ADULTS 

• Responsable: BORDONS DE PORRATA-DORIA, GLÒRIA 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 180 

• Objectius: 

Facilitar a l'alumne l'adquisició dels coneixements i el desenvolupament de les 
capacitats i actituds necessàries per ser bons professors de llengua, professors que 
han de ser capaços de transmetre i ensenyar una llengua creativa, dinàmica, pròpia 
d'una cultura i útil en totes les situacions de la vida. 

• Adresat a: 

Professorat de diferents àmbits que tingui com a alumnat persones adultes que hagin 
d'aconseguir un domini receptiu i productiu suficient de la llengua per expressar-se 
correctament. Per tant, adreçat a professors d'adults, professorat de secundària i 
formadors de professorat. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

ajulia@fbg.ub.es 
93 428 45 85 

93 428 63 70 

del 17/09/2001 al 28/09/2001 

26/10/2001 

Import de la matrícula: 180.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 412 



Certificat d'extensió 

INFORMÀTICA PER A ENSENYANTS 

• Responsable: CABELLOS APARICI , M. l AGUARELES ANORO, M. A. 
• Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS l LA 

MATEMÀTICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 160 

• Objectius: 

Coneixer amb profunditat el sistema informàtic i utilitzar-lo amb seguretat en la tasca 
professional de l'ensenyament. Introduir el coneixement de les possibilitats 
didàctiques del sistema informàtic. Afavorir una gran capacitat d'adaPTAció en els 
alumnes en l'ús d'eines informàtiques. 

• Adre!af a: 

l Estudiants de primer i segon cicle 

• Informació: 

Adre1a: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRDN, m (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

emmca01 d@d5.ub.es 

93 403 50 38 l 93 403 50 03 

93 403 50 13 

del 03/09/2001 al 22/10/2001 

22/10/2001 

Import de la matrícula: 98.000 PTA 

413 • Divisió de Ciències de l'Educació 



Diplomo d'extensió 

INTRODUCCIÓ A L'ÚS DELS ORDINADORS l INTERNET 
EN EL MÓN DE LA INFORMACIÓ 

• Responsable: SULÉ DUESA, ANDREU; MAÑA TERRE, M.TERESA 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA l DOCUMENTACIÓ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Adquirir els coneixements pràctics i teòrics necessaris per saber usar els ordinadors 
com a usuari final bàsic. 

• Adre~at a: 

Qualsevol persona implicada en el món de la informació mancada dels coneixements 
bàsics sobre els ordinadors i Internet com a usuari final. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

MELCIOR DE PALAU, 140 

08014 BARCELONA 

bibdoc@fbd.ub.es 

93 403 57 70 

93 403 57 72 

del 23/07/2001 al 31/07/2001 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 20.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 414 



Diploma d'extensió 

LES REVISTES ELECTRÒNIQUES l EL SEU IMPACTE 
EN LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 

• Responsable: ABADAL FALGUERAS, ERNEST 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA l DOCUMENTACIÓ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Donar a conèixer l'estat actual i l'evolució prevista de la publicació de revistes 
científiques en format digital. Exposar els tipus de formats informàtics i les formes de 
producció i de distribució de les revistes digitals. Presentar les polítiques de gestió 
dels fons de revistes digitals en l'entorn bibliotecari i els desenvolupaments que hi 
estan relacionats. Conèixer els factors tècnics, legals, econòmics i humans que 
condicionen l'ús d'aquest fons. 

• Adre~at a: 

Aquest curs està adreçat a totes aquelles persones que es veuen implicades en el 
procés de producció d'una revista digital. 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

MELCIOR DE PALAU, 140 

08014 BARCELONA 

93 403 57 70 

93 403 57 72 

per determinar 

01/10/2001 

Import de la matrícula: 24.000 PTA 



Diploma d'extensió 

MEDIACIÓ CORPORAL EN DIFERENTS ÀMBITS -
PSICOMOTRICITAT APLICADA 

• Responsable: MENENDEZ MONTAÑES, CONCHA l COSTA CANALS, MONTSE 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 

0440400@@@ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Apropar als alumnes als coneixements de la psicomotricitat a nivell educatiu, en les 
diverses tècniques d'expressió i específicament corporals, que poden afavorir el 
procés d'ensenyament-aprenentatge i el procés de mediació corporal. Apropar a una 
visió globalitzadora del cos humà aspectes comunicatius i de mediació corporal. 

• Adre~at a: 

Llicenciats en Psicologia, Pedagogia.Psicopedagogia, Medicina, Educació Física, 
etc., així com diplomats en Magisteri, en qualsevol de les seves especialitzacions, en 
Infermeria, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Educació Social, Treball Social, etc. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

mcosta@d5.ub.es 

93 428 3710 l 93 403 50 19 

93 428 63 70 

del 01 /06/2001 al 20/09/2001 

10/11/2001 

Import de la matrícula: 80.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 416 



Diploma d'extensió 

MEDIACIÓ CORPORAL ESPECIALITAT PSICOMOTRICITAT 

• Responsable: COSTA l CANALS, M. l MENÉNDEZ MONTAÑES, C. 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 

0440400@@@ 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 500 

• Objectius: 

Apropar l'alumnat als coneixements de la psicomotricitat en l'àmbit educatiu, pel que 
fa a les diverses tècniques d'expressió i específicament corporals que poden afavorir 
el procés d'ensenyament-aprenentatge i el procés de mediació corporal. Donar una 
visió globalitzadora del cos humà. 

• Adre!at a: 

Professionals amb experiència que encara que no comptin amb títols universitaris, 
pretenguin desenvolupar les seves activitats en aquest camp de treball. 

• Informació: 

. Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRDN, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

mimcc28d@d5.ub.es 

93 428 37 1 o l 93 403 50 19 

93 428 63 70 

del 01/06/2001 al 25/09/2001 

03/10/2001 

Import de la matrícula: 200.000 PTA (1r any) 

220.000 PTA (2n any) 

417 • Divisió de Ciències de l'Educació 



Diploma d'extensió 

MODEL SISTÈMIC D'INTERVENCIÓ EN FAMÍLIES 
l INSTITUCIONS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

FREIXA NIELLA, MONTSERRAT l BUISAN SERRADELL.CARME 
DEPT. MÈTODES INVESTIGACIÓ DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ 
1 (any acadèmic) 
200 

Proporcionar als professionals que treballen en els àmbits social, educatiu i clínic els 
coneixements bàsics del model sistèmic, incorporant les tècniques i experiències per 
aplicar-les a les dinàmiques comunicatives i interaccionals. 

• Adresat a: 

Professionals que treballen en els àmbits social, educatiu i clínic i que no tenen 
titulació de llicenciatura o diplomatura. 

• Informació: 

Ad reso: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRDN, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 

08035 BARCELONA 

mfreixa@d5.ub.es l cbuisan@d5.ub.es 

93 403 52 16 l 93 403 52 13 

93 403 50 11 

del 12/09/2001 al 10/10/2001 

17/10/2001 

Import de la matrícula: 196.000 PTA 

Cursos d'extensió universitària • 418 




