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NORMATIVA 

PER A CURSOS DE POSTGRAU 

l ALTRES ENSENYAMENTS PROPIS 

DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Aprovada per la Junta de Govern 

de la Universitat en la sessió de data 

23 de juny de l 992 



La Llei orgànica 11 /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. 28.1 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 títols corresponents a 

les especialitats professionals oficials, que es reserven al Govern central 

(arts. 17 i l 8 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 ve rsin sobre coneixements propis de la carrera de procedència 

o de caràcter intercurricular i que estiguin especialment orientats a 

l'aplicació professional. 

Els estatuts de la UB dediquen tot el subtítol IV del títol IV als altres ensenyaments 

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

sitat: 
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a} Ensenyaments de postgrau (arts. 115, 117, l 1 8). 

b} Ensenyaments específics (art. 116). 

c} Cursos d'extensió universitària (art. 11 9). 

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. 

Normativa • 16 



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 unive rsitari 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. 11 8 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 e l 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 t ítol 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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1.5 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 

als 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 cu rsos, 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 a quest cas, a la proposta de matrí

cula s'hi han de fer constar específicament e ls mòduls, cursos o unitats que es 

proposa adaptar, o e l 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 A ltres Ensenyaments 

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

tablert anteriorment. 

Q uan 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 e ls 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 ex plícita de comptar amb la infraest ructura adequada 

per a la realització 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 p a rticipar en el curs p e r part 

d e ls 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. 

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

k) Cas que el tant per cent de professors de la UB que imparteixen e l curs 

sigui inferior al 60% , cal adjuntar una justificació. 
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1.6 Avaluació 

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

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

mancances actuals i millores 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). 

Pe.r a l'accés a aquests cursos no cal 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 consell de divisió corresponent, de la Comissió 

de Postgraus i Altres 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 al pla d'estudis 

aprovat. 

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

e l seu caràcter (obligatòria/ optativa), així com els cursos, o unitats o 

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

ja figuren a la 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 de 

Barcelona. 
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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 d ivisió 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. 5. Si es preveu que el professorat de la UB imparteixi menys del 60% del 

total de les hores lectives del curs de postgrau, s'ha d 'adjuntar una justificació a 

la proposta. 

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

Art. 7 . El règim de remuneració i d'incompatibilitats de l'activitat que 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'ad juntar una memòria que contingui, entre d'altres, un 

pressupost dels ingressos i de les despeses previstes. 

Q uan e ls 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 diferenciades per especialitats i en aquells casos ex

cepciona ls en q uè 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 

idènt ic. 

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

t rius 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

part ició 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. 15. 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 l 5 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 se r 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 oficial 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·l icitud de matrícula, una fotocòpia compulsada del títol corresponent. 

Els a lumnes 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 d ivisió corresponent i han de ser trameses al Rectorat per a la re

solució definit iva. 

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

l) Durant e ls mesos d 'octubre/ novembre. 

2) Durant e ls 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 co rresponent a l'any en què es ma

tricula. 

Els alumnes que hagin formalitzat una petició d'ajut a la Generalitat 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 

l 9 de juliol de l 988 {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 d ivisió. 
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ENSENYAMENTS 

DE POSTGRAU 



Divisió de Ciències 

Humanes i Socials 



Màster 

CULTURA HISTÒRICA l NOVES PROFESSIONS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

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

350 

Obrir noves perspectives laborals i fer que els participants entrin 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 consisteix a completar 
la formació adquirida en el curs de postgrau Cultura Històrica, Societat de la 
Comunicació i Noves Professions (2000-01 ), a partir de quatre mòduls o tallers 
pràctics sobre escriptura, informàtica, exposicions i turisme cultural. 

• Adre~at a: 

Alumnes que hagin superat el curs de postgrau Cultura Històrica, Societat de la 
Comunicació i Noves Professions, (2000-01 ). 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

BALDIRI REIXAC, S/N, TORRE B, PIS 3 
08029 BARCELONA 

palos@trivium.gh.ub.es 

93 333 34 66 (ext. 3134) 

93 449 85 10 

del 01/12/2001 al 20/12/2001 

01 /02/2002 

Import de la matrícula: 598,00 € 

35 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Diploma de postgrau 

CULTURES POST-COLONIALS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

FIRTH, KATHLEEN l GONZÀLEZ, ROSA M.ª 
DEPT. FILOLOGIA ANGLESA l ALEMANYA 

1 (any acadèmic) 
150 

(Modalitat a distància) 

Reflexionar sobre les cultures generades per l'experiència colonial en els palsos de 
parla anglesa, revisant esquemes tradicionals pel que fa a qüestions de raça, gènere i 
identitat cultural. La docència online permetrà optimitzar els recursos materials 
i humans, alhora que facilitarà poder atendre estudiants de fora de Catalunya que estan 
interessats a fer el curs però que no estan en condicions de desplaçar-se per fer-lo de 
forma presencial. 

• Adre1at a: 

Diplomats universitaris i llicenciats espanyols i estrangers amb domini de la llengua 
anglesa i interessats en la literatura i els estudis culturals. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

l nici de la docència: 

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 

fil-anglal@d1 .ub.es 

93 403 56 86 

93 31712 49 

del 01 /10/2001 al 09/11/2001 

14/01/2002 

Import de la matrícula: 902,00 € 
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Màster (Modalitat a distància) 

ESTUDIS DE LA DIFERÈNCIA SEXUAL 

• Responsable: RIVERA, M. l ARNAUS, R. l RABANEDA, R. 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

CENTRE DE RECERCA EN ESTUDIS DE LES DONES DUODA 

2 (anys acadèmics) 

• Hores: 300 

• Objectius: 

Portar els estudis de les dones que es desenvolupen i s'imparteixen a Du oda, Centre 
de Recerca en Estudis de les Dones més enllà de les nostres fronteres , per tal d'atendre 
una demanda manifesta de la resta de l'Estat espanyol i la resta de pa'fsos de parla 
hispana. 

• Adre!af a: 

l Ll icenciades/als i doctors/es. 

• Informació: 

Adresa: AULARI FAC. FILOSOFIA. BALDIRI REIXAC, 13 
08028 BARCELONA 

Adresa electrònica: duoda@d1 .ub.es 

Telèfon: 93 448 13 99 

Fax: 93 44913 98 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 15/01 /2002 

Import de la matrícula: 751,26 € (1r any) 
751,26 € (2n any) 

37 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Màster 

ESTUDIS DE LES DONES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

RIVERA GARRETAS, MILAGROS l ARNAUS, REMEI 
CENTRE DE RECERCA EN ESTUDIS DE LES DONES DUODA 
2 (anys acadèmics) 
300 

Consolidar els estudis de les dones en el nostre país . Per promoure la 
interdisciplinarietat del màster, el programa consta d'assignatures diverses. En els deu 
anys que fa que es realitzant el màster hem pogut constatar la necessitat acadèmica i 
social d'aquesta tasca docent. 

• Adre~at a: 

l Llicenciades/ats i Doctores/ors. 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AULARI FAC. FILOSOFIA. BALDIRI REIXAC, 13 
08028 BARCELONA 

duoda@d1 .ub.es 

93 448 13 99 

93 448 13 98 

per determinar 

14/01 /2002 

Import de la matrícula: 601 ,01 € (1r any) 
601 ,01 € (2n any) 
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Diploma de postgrau 

FUNCIONS DEL DIBUIX EN ELS PROCESSOS DE LA MODA 

• Responsoble: 

• Unitat orgànica: 

• Duroda: 

• Hores: 

• Objectius: 

RUIZ ORTEGA, MANUEL JOSÉ 
DEPT. DIBUIX 
1 (any acadèmic) 
170 

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

• Adresat a: 

l Diplomats i llicenciats en Belles Arts i en Moda 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

E.S. DISEÑD Y MODA FELICIDAD DUCE. GUILLEM TELL, 47 
08006 BARCELONA 

mpicas@fdmoda.com 

93 237 27 40 

93 237 27 89 

per determinar 

29/01 /2002 

Import de la matrícula: 751 ,27 € 
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Diploma de postgrau 

L'ÚS DELS CLÀSSICS ENTRE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 
l LA REVOLUCIÓ INFORMÀTICA 

• Responsable: JUFRESA MUÑOZ, MA. MONTSERRAT 
• Unitat orgànica: DEPT. FILOLOGIA GREGA 

DEPT. FILOLOGIA CATALANA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Oferir una panoràmica dels diversos usos que s'ha fet del llegat clàssic des de la 
revolució industrial fins al segle XXI en diferents àmbits de la cultura, tant catalana com 
europea. 

• Adresat a: 

l A tothom qui s'adeqüi als criteris d'admissió indicats. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 

fil-grega@d1.ub.es 

93 403 57 07 

93 318 81 63 

Inici de la docència: 

del 15/11/2001 al 15/12/2001 

01/02/2002 

Import de la matrícula: 900,00 € 
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Diploma de postgrau 

LA TRANSCRIPCIÓ DE L'APUNT A L' OBRA DEFINITIVA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

RUIZ ORTEGA, MANUEL JOSÉ 
OEPT. DIBUIX 
1 (any acadèmic) 
170 

Saber aplicar el dibuix com a eina interdisciplinària, capaç de connectar diversos 
camps professionals. Potenciar els recursos perceptius, conceptuals i formals que 
permetin la concreció mitjançant el dibuix dels diversos referents del natural. Adquirir 
un coneixement aprofundit de la utilització dels estris i les tècniques adients a les 
pràctiques que es proposin. 

• Adre~at a: 

Diplomats i llicenciats en Belles Arts i professionals i dissenyadors que utilitzin el 
dibuix com a forma de coneixement i com a instrument de treball. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

E.S. DISEÑO Y MODA FELICIDAD DUCE. GUILLEM TELL, 47 
08006 BARCELONA 

mpicas@fdmoda.com 

93 237.27.40 

93 237.27.89 

per determinar 

29/01 /2002 

Import de la matrícula: 751 ,27 € 

4 1 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



Divisió de Ciències 

Jurídiques, Econòmiques 

i Socials 



Diploma de postgrau 

ADMINISTRACIÓ l GESTIÓ DE L'HERÈNCIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

VILLAGRASA ALCAIDE, CARLOS 
DEPT. DRET CIVIL 
1 (any acadèmic) 
150 

Proporcionar una formació completa i especialitzada sobre els temes de dret de 
successions que més problemes plantegen en la pràctica. 

• Adre~at a: 

Advocats en exercic i i titulats superiors que vulguin assolir una formació 
especialitzada en aquesta matèria. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 

carlesv@dret.ub.es 
934024358 / 934024369 

93 280 01 34 

del 14/01 /2002 al 31/01 /2002 

11/03/2002 

Import de la matrícula: 901,52 € 

45 • Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 



Diploma de postgrau 

ALTA DIRECCIÓ 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

TUGORES QUES, JUAN 

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
200 

Dotar l'alumnat d'un desenvolupament personal i professional major que li permeti 
progressar en la seva carrera i contribuir a la consecució i l'optimització dels resultats 
de la seva empresa. 

• Adre~at a: 

Persones que desenvolupen responsabilitats de direcció -o amb potencial per 
assumir-les a curt o mitjà termini-, i que tinen participació directa en la presa de 
decisions estratègiques de la seva empresa. 

• Informació: 

Adresa: ARIBAU, 153 
08036 BARCELONA 

Adresa electrònica: indae@indae.com 

Telèfon: 93 363 34 1 O 

Fax: 93 410 93 02 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 07/01 /2002 

Import de la matrícula: 3.000,00 € 
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Màster 

COMERÇ l FINANCES INTERNACIONALS 

• Responsable: GORDILLO GERLINI, SUSANA MARÍA 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 

3 (anys acadèmics) 

• Hores: 1030 

• Objectius: 

Formar especialistes en comerç i finances internacionals que estudiïn 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, dirigida a l'aprenentatge i la 
capacitació pràctica (amb la utilització de la informàtica i d'Internet). 

• Adresat a: 

l Llicenciats i diplomats universitaris. 

• Informació: 

Adresa: DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 

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

Telèfon: 93 402 19 48 

Fax: 93 402 45 75 

Preinscripció: del 01 /12/2001 al 30/01/2002 

Inici de la docència: 01 /02/2002 

Import de la matrícula: 1.683,00 € (1r any) 
1.683,00 € (2n any) 

541 ,00 € (3r any) 
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Màster 

COMUNICACIÓ EMPRESARIAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

PONT CLEMENTE, JOAN FRANCESC 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
300 

Proporcionar a l'alumnat una formació teorico-pràctica en tècniques de comunicació i 
direcció i gestió dels projectes de comunicació. 

• Adresat a: 

Llicenciats o diplomats universitaris de qualsevol especialitat i professionals amb 
experiència en el sector que vulguin ampliar coneixements i especialitzar-se en 
comunicació empresarial. 

• 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 

934021992/4021993 

93 403 59 06 

per determinar 

21 /01 /2002 

Import de la matrícula: 2.315,00 € 
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Diploma de postgrau 

DIRECCIÓ DE SEGURETAT PRIVADA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ESCRIVÀ GREGORI, JOSÉ M. 
FACULTAT DE DRET 
2 (anys acadèmics) 
210 

Curs superior de direcció de la seguretat privada i de gestió d'empreses de seguretat, 
reconegut pel Ministeri de l'Interior com a titulació per a l'habilitació com a director de 
seguretat (resolució de 10/06/1999) . 

• Adresat a: 

Llicenciats, diplomats i graduats interessats a assolir una formació especialitzada 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 40 l 93 402 43 69 

93 402 43 69 

del 14/01 /2002 al 31/01 /2002 

04/03/2002 

Import de la matrícula: 685, 15 € (1r any) 
576, 97 € (2n any) 
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Diploma de postgrau 

DIRECCIÓ FINANCERA l FINANCES INTERNACIONALS 

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

• Objectius: 

Gestionar les activitats de caràcter financer i comptable de les empreses i dissenyar 
una planificació adequada de les estratègies financeres a curt, mitjà i llarg termini, la 
supervisió de les àrees de finances, el control de la gestió i de tresoreria, així com la 
repercussió del sistema fiscal en la planificació i l'estratègia de l'empresa. 

• Adre!at a: 

Llicenciats i diplomats universitaris, així èom professionals del sector de les finances i 
de l'empresa en general. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de lo docència: 

ARIBAU, 153 
08036 BARCELONA 

indae@indae.com 

93 363 34 10 

934109302 

per determinar 

07/01 /2002 

Import de la matrícula: 2.375,00 € 
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Diploma de postgrau 

DIRECCIÓ l GESTIÓ BANCÀRIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

TUGORES QUES, JUAN 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
200 

Dotar l'alumnat d'una formació pràctica en gestió bancària i l'entorn financer 
empresarial actual per a la seva actualització diària i la consolidació de la seva funció 
com a directius d'oficines bancàries. 

• Adresat a: 

Directors i sotsdirectors d'oficines bancàries i persones que preferentment no tinguin 
estudis universitaris. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ARIBAU, 153 
08036 BARCELONA 

indae@indae.com 

93 363 34 10 

93 410 93 02 

per determinar 

07/01/2002 

Import de la matrícula: 2.600,00 € 
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Diploma de postgrau 

DIRECCIÓ, ORGANITZACIÓ l NEGOCIACIÓ COMERCIAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

RODOREDA ACERO, JOAN RAMON 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
160 

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

• Adreçat a: 

l Quadres d'empresa i persones que hi estiguin interessades. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

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 

Inici de la docència: 01 /02/2002 

Import de la matrícula: 1.082,00 € 
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Diploma de postgrau 

DRET CIVIL CATALÀ 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

HERNÀNDEZ MORENO, ALFONSO 
DEPT. DRET CIVIL 
1 (any acadèmic) 

150 

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

• Adreçat a: 

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

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 

carlesv@dret.ub.es 

93 402 43 58 

93 403 58 64 

del 14/01 /2002 al 31/01 /2002 

11/03/2002 

Import de la matrícula: 1.352,27 € 
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Màster (Modalitat a distància) 

DRET TRIBUTARI 

• Responsable: ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAÚL 
• 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 la pràctica, tot el sistema fiscal espanyol 
mitjançant el desenvolupament sistemàtic de totes les figures impositives. Aquesta 
quinzena edició demostra l'èxit obtingut pels cursos realitzats fins avui i la necessitat 
d'especialització dels professionals que exerceixen en el camp tributari. 

• Adre~at a: 

l Llicenciats i diplomats. 

• Informació: 

Ad resa: 

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 

per determinar 

12/01 /2002 

Import de la matrícula: 2.374,00 € 
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Diploma de postgrau 

DRET TRIBUTARI INTERNACIONAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAÚL 
DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 
FINANCER l TRIBUTARI 
1 (any acadèmic) 
150 

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

• 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 

per determinar 

12/01 /2002 

Import de la matrícula: 1.864,00 € 
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Màster 

ECONOMIA l REGULACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Ob jectius: 

COSTAS COMESAÑA, ANTONIO 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
300 

L'. objectiu del màster és la formació d'experts i investigadors en l'anàlisi econòmica i la 
regulació de serveis públics relacionats amb les telecomunicacions, l'energia, l'aigua, 
el transport i altres serveis públics locals de caràcter econòmic. El programa 
acadèmic combina els ensenyaments teòrics amb les pràctiques amb l'objectiu 
d'aconseguir oferir una formació de qualitat. Això capacitarà l'alumnat per 
incorporar-se a agències reguladores, administracions públiques i empreses 
regulades , com també a universitats i centres d' investigació sobre serveis públics. 

• Adresat a: 

El curs està dirigit a economistes, advocats i enginyers industrials, de 
telecomunicacions i de camins, canals i ports (enginyers civils) . 

• l nformació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

l nici de Ja docència: 

JOAN GALZADA. DEPART DE POLÍTICA ECONÓMICA l EEM 
08034 BARCELONA 

calzada@eco.ub.es 

934029010 / 934021947 

93 402 45 73 

per determinar 

28/01/2002 

Import de la matrícula: 4.000,00 € 
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Màster (Modalitat a distància) 

ECONOMIA SOCIAL l DIRECCIÓ DE LES ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE 

• Responsable: VIDAL MARTIÍNEZ, ISABEL 
• Unitat orgànica: CENTRE D'ESTUDIS DE CIUTADANIA l SOCIETAT CIVIL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 340 

• Objectius: 

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

• Adre!af a: 

l Llicenciats i diplomats universiaris de qualsevol ensenyament. 

• Informació: 

Adre~a: 

Adre~a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CIES. ROSSELLÓ, 416, 1r 3a 
08025 BARCELONA 

info@mes-d.net 

93 436 31 02 

93 455 22 90 

del 01 /11/2001 al 10/01 /2002 

01/02/2002 

Import de la matrícula: 2.253,80 € 

57 • Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 



Diploma de postgrau 

GESTIÓ DE LES RELACIONS LABORALS 

• Responsable: RODRÍGUEZ PASCUAL, JAIME 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 

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

• Objectius: 

Proporcionar a l'alumnat capacitació teòrica i pràctica en matèria de relacions laborals 
dins de l'empresa i del seu entorn. 

• Adresat a: 

l Dirigents sindicals. 

• Informació: 

Adresa: 

Adreso electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de lo docència: 

AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 

jrodri@d2.ub.es 

93 402 43 46 

93 402 43 54 

per determinar 

15/01 /2002 

Import de lo matrícula: gratuït 
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Diploma de postgrau 

MEDIACIÓ 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAÚL 
DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 
FINANCER l TRIBUTARI 
1 (any acadèmic) 
200 

Facilitar la creació d'un sistema alternatiu de resolució de conflictes abans d'arribar a 
la via judicial. Formar professionals 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, del medi ambient, sanitari , etc.). 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684, 3a PLANTA, EDIF. ILERDENSE 
08034 BARCELONA 

rosembuj@dret.ub.es 

93 402 45 79 

93 201 47 06 

del 03/12/2001 al 21 /12/2001 

04/02/2002 

Import de la matrícula: 1.864,00 € 
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Diploma de postgrau 

NOVES TECNOLOGIES EN LA GESTIÓ DE TRESORERIA 

• Responsable: CASANOVAS RAMON, MONTSERRAT 
• Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 

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

• Ob jectius: 

Obtenir coneixements teòrics i pràctics en gestió de tresoreria enfocats a minimitzar 
costos i maximitzar resultats . Així mateix, conèixer les noves tendències que 
actualment estan sorgint en aquest àmbit, especialment en relació amb les noves 
tecnologies. 

• Adresat a: 

l Llicenciats, diplomats i persones interessades en el cash management. 

• Informació: 

Adresa: AV. DIAGONAL, 690, 3a PLANTA 
08034 BARCELONA 

Adresa electrònica: montcas@eco.ub.es 

Telèfon: 93 402 19 60 

Fax: 93 402 45 80 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 01 /02/2002 

Import de la matrícula: 2.404,05 € 
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Certificat d'aprofitament 

RÈGIM JURÍDIC DE LA IMMIGRACIÓ 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

DÍEZ BUESO, LAURA 
DEPT. DRET CONSTITUCIONAL l CIÈNCIA POLÍTICA 
1 (any acadèmic) 
50 

Oferir una formació completa, teòrica i pràctica, en matèria d'estrangeria. Ateses la 
recent modificació legal i reglamentària de la normativa sobre immigració a Espanya, i 
la posterior aprovació de la normativa autonòmica per part de la Generalitat de 
Catalunya, la finalitat del postgrau és apropar l'alumnat del curs a aquest nou sistema 
jurídic. 

• Adresat a: 

Advocats en exercici , fiscals i jutges, funcionaris públics que desenvolupen tasques 
connectades amb persones immigrades, membres i personal d'ONG, membres 
d'associacions d'immigrants, membres de sindicats i llicenciats que desitgin 
especialitzar-se en la matèria. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT DE DRET UB, AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 

ldiez@dret.ub.es 

93 402 44 08 

93 402 44 09 

del 15/10/2001al18/01 /2002 

23/01 /2002 

Import de la matrícula: 250,00 € 
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Màster 

RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS 

• Responsable: TORRENT MACAU, RAMON 
• Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 

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

• Objectius: 

1. Impartir una formació interdisciplinària sobre les relacions econom1ques 
internacionals que abasti el conjunt dels instruments que creen el marc regulador de 
l'economia mundial. 2. Permetre que la formació es desenvolupi fora d'Espanya, amb 
la qual cosa l'alumnat necessàriament s'ha d'obrir a una realitat diferent d'aquella en la 
qual han rebut la seva formació inicial. 3. Consolidar la presència de la Universitat de 
Barcelona i de Catalunya en el seu conjunt a l'Amèrica Llatina i als estats del Mercosur 
en particular. 

• Adre!at a: 

Ll icenciats/des universitaris/es sense cap restricció específica pel que fa a la carrera 
d'origen 

• Informació: 

Adresa: AVDA. DIAGONAL 690, TORRE 4, PIS 2, DEPT. EC. POLÍ. 
08034 BARCELONA 

Adresa electrònica: torrent@eco.ub.es 

Telèfon: 93 402 18 12 

Preinscripció: del 01 /12/2001 al 31 /1 2/2001 

Inici de la docència: 01 /04/2002 

Import de la matrícula: gratul! 
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Màster 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ APLICADES AL TURISME 

• Responsable: ANDRÉ ROMERO, ENCARNACIÓN 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES l SOCIALS 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 300 

• Objectius: 

Donar als participants una visió global i estratègica de l'ús dels STIC (sistemes i 
tecnologies de la informació i la comunicació) i capacitar-los per a la presa de 
decisions en aspectes competitius primordials. Entendre les tendències i les claus de 
la nova economia digital. Aconseguir que siguin capaços de planificar la seva 
presència a Internet amb èxit, orientant el seu potencial estratègicament per 
incrementar la capacitat de negoci. Crear el perfil pont entre l'expert en turisme i 
l'expert en TI (tecnologies de la informació), per millorar les fases operatives 
i estratègiques tot utilitzant els STIC, a fi d'assolir avantatges competitius. 

• Adre1at a: 

Diplomats en Turisme, tècnics en empreses i activitats turístiques, llicenciats i 
diplomats que vulguin orientar el seu perfil cap al de directors o responsables de la 
gestió dels STIC en empreses turístiques, directius i professionals del sector 
involucrats en el desenvolupament i la gestió de projectes de la seva empresa 
relacionats amb l'ús dels STIC. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. CAN MARCET, 36-38 
08035 BARCELONA 

cett@cett.es 

93 428 07 77 

93 428 67 77 

per determinar 

04/02/2002 

Import de la matrícula: 1.863, 13 € (1r any) 
2.283,84 € (2n any) 
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l Màster 

GEOTECNOLOGIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

CASAS PONSATI, ALBERTO 
DEPT. GEOQUÍMICA, PETROLOGIA l PROSPECCIÓ GEOLÒGICA 

1 (any acadèmic) 
530 

Vincular la teoria apresa en la titulació amb la realitat del món laboral. Això es realitza 
de manera intensiva durant sis mesos, mitjançant la possibilitat dun treball pràctic en 
una empresa, i també amb l'aportació addicional dels coneixements i les experiències 
de professionals de diversos àmbits relacionats directament o indirecta amb el 
terreny. Aquest màster capacita la persona per a la seva incorporació a la societat 
laboral, mitjançant la pràctica professional i el desenvolupament personal. 

• Adre~at a: 

Graduats interessats a especialitzar-se i a adquirir experiència en els diversos camps 
de la geologia aplicada en general i particularment en els de més transcendència 
professional. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

DEPARTAMENT DE GEOQUÍMICA, PETROLOGIA l PROSPECCIÓ 
08028 BARCELONA 

albertc@natura.geo.ub.es 

93 402 14 18 

93 204 13 40 

del 01 /10/2001 al 15/11 /2001 

07/01 /2002 

Import de la matrícula: 4.800,00 € 
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Màster 

MONITORITZACIÓ D'ASSAIGS CLÍNICS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Ob jectius: 

RAMA BRETON, RAMON 
DEPT. FISIOLOGIA 
1 (any acadèmic) 
410 

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

• Adre!at a: 

Llicenciats i diplomats universitaris de les diferents àrees de Ciències Experimentals i 
Ciències de la Salut que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit 
de la indústria farmacèutica. 

• Informació: 

Adresa: AV. DIAGONAL, 645 
08028 BARCELONA 

Adresa electrònica: rrama@bio.ub.es 

Telèfon: 93 402 15 55 

Fax: 93 411 03 58 

Preinscripció: del 01 /11/2001 al 11/03/2002 

Inici de la docència: 11/03/2002 

Import de la matrícula: 3.606,05 € 
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Certificat d'aprofitament 

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

• Responsable: MITJAVILA CORS, MARIA TERESA 
• Unitat orgànica: DEPT. FISIOLOGIA 

DEPT. FARMACOLOGIA l QUÍMICA TERAPÈUTICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 50 

• Objectius: 

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

• Adresat a: 

J Biòlegs, metges, farmacèutics, químics. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT DE BIOLOGIA. AV. DIAGONAL, 645 
08028 BARCELONA 

tmitja@bio.ub.es 

93 402 15 30 

93 411 03 58 

per determinar 

25/02/2002 

Import de la matrícula: 380,00 € 
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Certificat d'aprofitament 

ACTUALIZACIÓ EN CURES INTENSIVES RESPIRATÒRIES 
PER A LA INFERMERIA 

• Responsable: RODRÍGUEZ ROISIN, ROBERTO l TORRES MARTÍ, ANTONI 

• Unitat orgànica: DEPT. MEDICINA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 

• Hores: 40 

• Objectius: 

Ampl iar els coneixements fisiopatològics i tècnics de la teràpia respiratòria en cures 
intensives i actualitzar la planificació de les cures d'infermeria al malalt respiratori 
críticament malalt, capacitant l'alumnat per proporcionar atenció integral i cures 
específiques altament qualificades. 

• Adre~at a: 

l infermers/eres intensivistes o amb interès en el tema. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ICPCT. HOSPITAL CLÍNIC. VILLARROEL, 170, ESC 12, PL O 
08036 BARCELONA 

ABOFILL@clinic.ub.es 

93 227 57 79 

93 451 50 23 

per determinar 

19/02/2002 

Import de la matrícula: 270,45 € 
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Diploma de postgrau 

ANATOMIA QUIRÚRGICA PER A METGES 
INTERNS RESIDENTS D'ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 

• Responsable: RUANO GIL, DOMINGO 
• Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

1 (any acadèmic) 
250 

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

• Adre~at a: 

l Metges interns residents d'especialitats quirúrgiques 

• Informació: 

Adresa: CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 

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

Telèfon: 93 402 19 00 

Fax: 93 403 52 60 

Preinscripció: del 01 /02/2002 al 02/03/2002 

Inici de la docència: 02/03/2002 

Import de la matrícula: 901,52 € 
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Diploma de postgrau 

ATENCIÓ D'INFERMERIA AL MALALT CARDIOLÒGIC 

• Responsable: COLINA, JAVIER l BERNAT, RAMONA 
• Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL l MÈDICO-OUIRÚRGICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 190 

• Objectius: 

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

• Adresat a: 

l Diplomats en infermeria 

• Informació: 

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

Telèfon: 93 402 42 31 

Fax: 93 402 42 16 

Preinscripció: del 08/01/2002 al 11 /02/2002 

Inici de la docència: 05/02/2002 

Import de la matrícula: 1.084,34 € 
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Diploma de postgrau 

ATENCIÓ PREHOSPITALÀRIA URGENT 

• Responsable: COLINA, JAVIER l PARELLADA, JOAN 
• Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL l MÈDICO-OUIRÚRGICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores : 180 

• Obj ectius: 

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

• Adresat a: 

l Diplomats en infermeria 

• Info rmació: 

Adresa: FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS BELLVITGE) 
08907 LHOSPITALET DE LLOBREGAT 

Telèfon : 93 402 42 31 

Fax: 93 402 42 16 

Preinscri pc ió: del 08/01 /2002 al 11 /01 /2002 

Inici de la docència: 04/02/2002 

Import de la matrícula : 1.084,34 € 
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Certificat d'aprofitament 

AVENÇOS EN MICROSCÒPIA ÒPTICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

MANZANARES CÉSPEDES, M.ª CRISTINA 
DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
1 (any acadèmic) 

10 

Proporcionar una sèrie de coneixements estructurats sobre els principis en què es 
basa la microscòpia òptica, per continuar amb un seguit d'exercicis pràctics que 
familiaritzin els alumnes amb l'ús dels microscopis òptics, tant monoculars, com 
binoculars i altres d'ús docent. Donar a conèixer les tècniques més avançades de 
preparació histològica de diversos materials biològics, i observar un seguit de 
preparacions especialment seleccionades. 

• Adresat a: 

Llicenciats i profesors de secundària, de batxillerats i d'FP 11 de branques sanitàries i 
rel.lacionades amb activitats cientifico-tècniques. 

• Informació: 

Adre~a: UNITAT D'ANATOMIA HUMANA, 5305 CAMPUS DE BELLVITGE 
08907 L.:HOSPITALET DEL LLOBREGAT 

Telèfon: 93 402 42 61 

Fax: 93 402 42 61 

Preinscripció: del 10/12/2001 al 14/12/2001 

Inici de la docència: 22/02/2002 

Import de la matrícula: 100,00 € 
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Cert ificat d'aprofitament 

AVENÇOS EN OPTOMETRIA l CONTACTOLOGIA: 
NOVES TÈCNIQUES D'ADAPTACIÓ DE LENTS DE CONTACTE 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

POUPLANA SOLÉ, RAMON 
DEPT. FISICOQUÍMICA 

1 (any acadèmic) 

50 

Reciclar els professionals de la òptica, l'optometria i la oftalmología en les noves 
tècniques d'adaptació de lents de contacte. 

• Adresat a: 

l Òptics,optometristes i metges oftalmòlecs. 

• Informació: 

Adreso: DEP. DE FISICOQUÍMICA. FACULTAT DE FARMÀCIA. UB 
08028 BARCELONA 

Adreso electrònica: ramon@farmacia.far.ub.es 

Telèfon: 93 402 90 44 l 93 402 45 50 

Fax: 93 403 59 87 

Preinscripció: per determinar 

l nici de lo docència: 03/06/2002 

Import de lo matrícula: 300,00 € 
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Certificat d'aprofitament 

AVENÇOS EN OPTOMETRIA l CONTACTOLOGIA: 
TÈCNIQUES DE TERÀPIA VISUAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

GARCÍA LÓPEZ, MARÍA LUISA 
DEPT. FISICOQUÍMICA 
1 (any acadèmic) 

50 

Reciclar als profesionals de la òptica, l'optometria i la oftalmologia en les noves 
tècniques de teràpia visual. 

• Adre~at a: 

l Òptics,optometristes i metges oftalmòlecs. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. JOAN XXlll, S/N (FACULTAT DE FARMÀCIA) 
08028 BARCELONA 

mlgarcia@farmacia.far.ub.es 

934029044 / 934024550 

93 403 59 87 

del 13/05/2002 al 24/05/2002 

10/06/2002 

Import de la matrícula: 300,00 € 
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Certificat d'aprofitament 

BÀSIC DE CURES PAL·LIATIVES 
PER A TREBALLADORS SOCIALS 

• Responsable: GRAÑENA BATISTA, ALBERTO l GÓMEZ BATISTE, XAVIER 
• Unitat orgànica: DEPT. MEDICINA 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objectius: 

l Promoure la formació de treballadores socials en cures pal·liatives. 

• Adre~at a: 

l Treballadores socials. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA. GRAN VIA, S/N, KM. 2,7 
08907 t.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

rartigas@ico.scs.es 

93 335 70 11 (ext. 3507) 

93 260 78 29 

per determinar 

01/05/2002 

Import de la mat rícula: 100,00 € 
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Màster 

CARDIOPATIA ISQUÈMICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

NAVARRO LÓPEZ, FRANCISCO 
DEPT. MEDICINA 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

2 (anys acadèmics) 
300 

Oferir l'oportunitat als metges intensivistes, internistes o de medicina familiar, la 
possibilitat d'ampl iar coneixements sobre l'assisstència i la recerca en el camp de la 
Malaltia Coronària. 

• Adresat a: 

l Metges intensivisstes, internistes o de medicina familiar i comunitària. 

• Informació: 

Adresa: HOSPITAL CLÍNIC- ESCALA 3, 7a PLANTA 
08036 BARCELONA 

Adresa electrònica: tauron@medicina.ub.es 

Telèfon: 93 227 54 62 

Fax: 93 451 84 28 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 04/02/2002 

Import de la matrícula: 1.000,00 € (1r any) 
1.000,00 € (2n any) 
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Màster 

CURES PAL·LIATIVES 

• Responsable: GRAÑENA BATISTA,ALBERTO l GÓMEZ BATISTE, XAVIER 
• Unitat orgànica: DEPT. MEDICINA 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 560 

• Objectius: 

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

• Adresat a: 

/ Metges i infermeres. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA 
08907 L'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 

rartigas@ico.scs.es 

93 335 70 11 (ext. 3507) 

93 260 78 29 

del 01 /11/2001 al 30/11/2001 

0210212002 

Import de la matrícula: 1.800,00 € (1r any) 
1.800,00 € (2n any) 
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Certificat d'aprofitament 

DIAGNÒSTIC DE LABORATORI 
DE LES MALALTIES PARASITÀRIES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

GALLEGO CULLERÉ, MONTSERRAT l MUÑOZ BATET, CARME 
DEPT. MICROBIOLOGIA l PARASITOLOGIA SANITÀRIA 

1 (any acadèmic) 
60 

Donar una formació teòrica-pràctica orientada al diagnòstic de laboratori de les 
principals malalties parasitàries, amb referència especial a les autòctones. 

• Adre~at a: 

l Professionals de les anàlisis clíniques. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

LAB.PARASITOLOGIA, FAC.FARMÀCIA, AV. JOAN XXlll,S/N 
08028 BARCELONA 

mgallego@farmacia.far.ub.es 

9340245 00 / 934024502 

93 402 45 04 

del 01 /12/2001 al 31/12/2001 

30/01/2002 

Import de la matrícula: 800,00 € 

83 • Divisió de Ciències de lo Solut 



Certificat d'aprofitament 

ELABORACIÓ l CONTROL DE QUALITAT 
EN FORMULACIÓ OFICINAL l MAGISTRAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

DEL POZO CARRASCOSA, A. l SALVADÓ, M. À. /FAULI, C. 
DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 
1 (any acadèmic) 
40 

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

• Adresat a: 

l Preferentment llicenciats en Farmàcia. 

• Informació: 

Adre~a: FACULTAT DE FARMÀCIA. AV. JOAN XXlll , S/N 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 45 45 l 93 402 45 43 

Fax: 93 403 59 36 

Preinscripció: del 02/11/2001 al 21 /12/2001 

Inici de la docència: 27/05/2002 

Import de la matrícula: 575,00 € 
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Màster 

EXPERIMENTAL EN CIÈNCIES FARMACÈUTIQUES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

GIRONA BRUMOS, Ma VICTÒRIA 
FACULTAT DE FARMÀCIA 
1 (any acadèmic) 
600 

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. 

• Adresat a: 

l Llicenciats 

• Informació: 

Adre¡a: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

SECRETARIA ACADÈMICA. AV. JOAN XXlll, S/N 
08028 BARCELONA 

93 402 18 80 

93 402 18 86 

per determinar 

01 /03/2002 

Import de la matrícula: 126,50 € 
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Diploma de postgrau 

GASTROENTEROLOGIA,HEPATOLOGIA 
l NUTRICIÓ PEDIÀTRICA 

• Responsable: JIMÉNEZ GONZÀLEZ, RAFAEL 
• Unitat orgànica: DEPT. OBSTETRICIA GINECOLOGIA PEDIATRIA RADIOLOGIA 

MEDICINA FÍSICA 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 1320 

• Ob jectius: 

Formar de manera complerta mitjançant el desenvolupament de les tres disciplines 
que conformen l'àrea de capacitació de l'Associació Espanyola de Pediatria per a 
l'acreditació en Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica. 

• Adre~at a: 

l Especialistes en Pediatria. 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU 
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

rjimenez@hsjdbcn.org 

93 253 21 30 

93 280 41 79 

per determinar 

07/01/2002 

Import de Ja matrícula: 1.100,00 € (1r any) 
1.100,00 € (2n any) 
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Màster 

IMMUNOLOGIA l AL·LÈRGIA PEDIÀTRICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

MARTÍN MATEOS, M.ª ANUN CIACIÓN 
DEPT. OBSTETRÍCIA GINECOLOGIA PEDIATRIA RADIOLOGIA 
MEDICINA FÍSICA 
2 (anys acadèmics) 

880 

Formació d'experts en Immunologia i Al·lèrgia infantil amb la finalitat de diagnosticar 
i tractar correctament els malalts pediàtrics amb malalties al lèrg iques, 
immunodeficiències i malalties autoimmunes. 

• Adre~at a: 

\ Especialistes en Pediatria 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

HOSPITAL CLÍNIC, ESCALA 7, 2n PIS. VILLARROEL, 170 

08036 BARCELONA 

dep1 O-O@med.ub.es 

93 227 98 02 

93 227 98 02 

del 03/12/2001 al 21 /12/2001 

08/01 /2002 

Import de la matrícula: 1.022,00 € (1r any) 
1.022,00 € (2n any) 
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Diploma de postgrau 

MEDICINA BUCAL. ACTUALITZACIÓ DEL DIAGNÒSTIC 
l TERAPÈUTICA MÈDICA APLICADA A LA PATOLOGIA BUCAL 

• Responsable: CONDE VIDAL, JOSÉ MARÍA 
• Unitot orgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 1600 

• Objectius: 

1. Atorgar els coneixements necessaris per el reconeixement dels defectes 
estructurals dels òrgans o parts que integren la cavitat bucal i anexes. 2. Atorgar els 
coneixements necessaris per detectar el comportament anormal de la funció del 
sistema estomatognàtic i de la boca, com a sistema complex. 3. L'. alumne, al termini 
del curs, serà capaç de fer el diagnòstic i tractament mèdic de les patologia 
presentades. 4. Atorgar l'entrenament necessari per dur a terme les més adients i 
efectives exploracions i tècniques diagnòstiques. 5. L'.alumne, al termini del curs, 
haurà adquirit i demostrat tenir el criteri selectiu per escollir en cada cas les proves 
complementàries més indicades i fer una correcta avaluació de resultats. 

• Adresat a: 

l Odontòlegs i Metges estomatòlegs 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

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 

Inici de la docència: 

del 15/11/2001 al 15/12/2001 

15/01 /2002 

Import de la matrícula: 3.606, 1 O € (1r any) 
3.606, 10 € (2n any) 
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Màster 

MEDICINA SUBAQUÀTICA l HIPERBÀRICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SEGURA CARDONA, RAMÓN l DESOLA ALA, JORDI 
DEPT. CIÈNCIES FISIOLÒGIQUES 11 
1 (any acadèmic) 
300 

l Formar a nivell superior en medicina subaquàtica i hiperbàrica. 

• Adresat a: 

Metges de clubs, centres, o empreses de busseig esportiu o professional, 
especialment metges responsables de Centres de Medicina Hiperbarica. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CRIS-UTH - DOS DE MAIG, 301 
08025 BARCELONA 

cris@comb.es 

93 507 27 00 (ext. 167) 

93 450 37 36 

del 26/04/2002 al 17 /05/2002 

27/05/2002 

Import de la matrícula: 1.200,00 € 
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Certificat d'aprofitament 

ODONTOLOGIA INTEGRADA D'ADULTS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ECHEVERRÍA GARCÍA, JOSÉ JAVIER 
DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
1 (any acadèmic) 
150 

l Formar especialistes en odontologia integrada en adults. 

• Adre~at a: 

l Odontòlegs, metges estomatòlegs. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

l nici de la docència: 

FEIXA LLARGA, S/N PAVELLÓ DE GOVERN, 2a PLANTA 
08907 l.'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 

dep20-0@betl.ub.es 

93 402 42 70 

93 403 55 58 

d~I 01 /06/2002 al 26/06/2002 

01 /07/2002 

Import de la matrícula: 600,00 € 
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Certificat d'aprofitament 

ODONTOLOGIA PROTÈSICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

NOGUERAS CLEMENTE, JOAQUIM 
DEPT. CI ÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
1 (any acadèmic) 
180 

l Reciclar, integrar i actualitzar els coneixements en odontologia restauradora. 

• Adresat a: 

l Odontòlegs, 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 

934024269 /934024270 

93 403 55 58 

del 01/06/2002 al 23/06/2002 

01 /07/2002 

Import de la matrícula: 540,91 € 
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Màster 

PODOLOGIA QUIRÚRGICA 

• Responsable: NOVEL MARTÍ, VIRGINIA 
• Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL l MÈDICO-QUIRÚRGICA 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 550 

• Ob jectius: 

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

• Adresat a: 

l Diplomats en Podologia. 

• Informació: 

Adresa: FEIXA LLARGA, S/N, 3a PLANTA. PAVELLÓ GOVERN 
08906 L.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Telèfon: 93 336 26 52 

Fax: 93 263 24 25 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: per determinar 

Import de la matrícula: 2.344,00 € (1r any) 
2.344,00 € (2n any) 
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Diploma de postgrau 

PSIQUIATRIA FORENSE 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

HUGUET RÀMIA, EMILI l MARTÍ AMENGUAL, GABRIEL 
DEPT. SALUT PÚBLICA 
1 (any acadèmic) 
150 

Proporcionar una visió el més completa i sistematitzada possible dels aspectes 
psicològics, psiquiàtrics i psicopatològics d'aplicació medicolegal psiquiàtrica. 

• Adresat a: 

Metges forenses , metges especialistes en medicina legal i forense, metges 
especialistes en psiquiatria, professors universitaris de medicina legal i forense, 
investigadors en camps relacionats amb la psiquiatria forense. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CASANOVA, 143, PLANTA 3, PORTA 35 
08036 BARCELONA 

huguet@medicina.ub.es 

934024569 / 934035289 

93 403 52 90 

per determinar 

05/03/2002 

Import de la matrícula: 950,00 € 
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Diploma de postgrau 

TECNOLOGIA FARMACÈUTICA INDUSTRIAL: 
FABRICACIÓ l CONTROL DE MEDICAMENTS SÒLIDS 
D'ADMINISTRACIÓ PER VIA ORAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Object ius: 

SALAZAR MACIÀN, RAMÓN 
DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 
1 (any acadèmic) 
150 

Ampliar i actualitzar els coneixements generals assolits a través de les assignatures de 
l'Àrea de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, en especial aquells dirigits a la 
Fabricació i Control de medicaments sòlids d'administració per via oral. Aquest curs 
és un pas més orientat a l'especialització del professional en la fabricació de 
medicaments. 

• Adre~at a: 

l Llicenciats en Farmàcia, Ciències Químiques i carrers afins. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adre~a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PALAU DE LES HEURES. PASSEIG VALL D'HEBRON, 171 
08035 BARCELONA 

acajal@lbg.ub.es 

93 428 45 85 

93 428 63 70 

per determinar 

20/05/2002 

Import de la matrícula: 1.983,34 € 
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Diploma de postgrau 

TRACTAMENTS D'ORTOPÈDIA EN ORTODÒNCIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

DURAN VON ARX, JOSÉ 
DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
1 (any acadèmic) 
150 

l Oferir una formació de postgrau en ortodòncia, amb un programa d'un curs de durada. 

• Adre~at a: 

l Metges estomatòlegs i odontòlegs. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT D'ODONTOLOGIA.FEIXA LLARGA, S/N, 2a PLANTA 
08907 L.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 

jduran@bell.ub.es 

93 403 72 21 l 93 403 72 20 

93 403 55 58 

del 04/12/2001 al 10/01 /2002 

05/02/2002 

Import de la matrícula: 1.803,04 € 
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Màster 

TRAUMATOLOGIA DE L'ESPORT 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

RUANO GI~, DOMINGO 
DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l ODONTOESTOMATOLOGIA 
2 (anys acadèmics) 
300 

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

• Adre!at a: 

Llicenciats en Medicina i Cirurgia, especialistes en medicina de l'educació física i 
l'esport, especialistes en cirurgia ortopèdica i traumatologia. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

FACULTAT DE MEDICINA. CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 

dep01-1 @med.ub.es 

93 402 19 00 

93 403 52 60 

l nici de la docència: 

del 01 /01 /2002 al 30/01 /2002 

01 /02/2002 

Import de la matrícula: 1.803,03 € (1r any) 
1.803,03 € (2n any) 
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Màster 

VALORACIÓ DEL DANY CORPORAL l PERITATGE MÈDIC 

• Responsable: MARTÍ, GABRIEL l CORBELLA, JACINTO 
• Unitat orgànica: DEPT. SALUT PÚBLICA 

• Durada: 3 (anys acadèmics) 
• Hores: 710 

• Objectius: 

Proporcionar a l'alumnat els coneixements necessaris per poder fer informes 
medicolegals dintre dels àmbits penal, civil y laboral. Oferir una actualització dels 
coneixements de les seqüeles de les lesions i incapacitats laborals. 

• Adre~at a: 

l Metges. 

• Informació: 

Adresa: CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 45 65 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 1/4/2002 

Import de la matrícula: 800,00 € (1r any) 
1.800,00 € (2n any) 
1.600,00 € (3r any) 

97 • Divisió de Ciències de la Salut 



Divisió de Ciències 

de l'Educació 



Diploma de postgrau 

ACTIVITAT FÍSICA ADAPTADA A LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT VISUAL 

• Responsable: TORRALBA JORDÀN, MIGUEL ÀNGEL 
• Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA DE L'.EXPRESSIÓ MUSICAL l CORPORAL 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 200 

• Objectius: 

Proporcionar als participants els coneixements teòric-pràctics per poder atendre les 
necessitats educatives especials de les persones amb discapacitat visual en l'àrea 
d'EF, i, en la resta de diferents contextos d'intervenció: esportiu , terapèutic , recreatiu i 
expressiu. 

• Adre!at a: 

l 
Diplomats i Llicenciats, especialment d'EF i Educació Especial , Educació Social i 
Pedagogia, particularment sensibilitzats envers la discapacitat. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adreso electrònica : 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de lo docència: 

EDIFICI LLEVANT, DESPATX 314, CAMPUS VALL D'HEBRON 
08035 BARCELONA 

mcadm03p@d5.ub.es 

93 403 50 07 

93 403 50 17 

del 01 /11/2001 al 22/12/2001 

01/06/2002 

Import de lo matrícula: 450, 76 € (1r any) 
300,51 € (2n any) 
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Diploma de postgrau 

ACTIVITATS FÍSIQUES ADAPTADES: 
EDUCACIÓ FÍSICA l ESPORT ADAPTAT 

• Responsable: ROMEA, CELIA l HERNÀNDEZ, FCO. JAVIER 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 180 

• Objectius: 

Elaborar tècniques d'intervenció renovadores per a una informació docent més completa 
en l'àrea d'Educació Física. Utilitzar l'esport com un instrument més d'integració i 
desenvolupament de les persones amb necessitats educatives especials. 

• Adresat a: 

Llicenciats/des en Educació Física, Medicina, Pedagogia, Psicologia; Diplomats/des 
en Magisteri i Fisioteràpia. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 
Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

INEFC CENTRE BARCELONA. AV. DE 1..'.ESTADI, SN 
08038 BARCELONA 

jhernand@correu.gencat.es 

93 425 54 45 

93 426 36 17 

del 01/11/2001 al 30/11/2001 

01/02/2002 

Import de la matrícula: 1.081 ,82 € 
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Màster 

DEMOCRÀCIA l EDUCACIÓ EN VALORS 
A IBEROAMÈRICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

BUXARRAIS ESTRADA, MARIA ROSA 
INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'. EDUCACIÓ 
2 (anys acadèmics) 

• Hores: 300 

• Objectius: 

Formar a nivell teòric i pràctic formadors en l'àmbit de l'educació en valors. Facilitar 
recursos i estratègies per al treball en el centre educatiu. Proposar procediments i 
promoure actituds favorables per integrar l'educació en valors en projectes educatius 
i curriculars de centres. Dissenyar projectes contextualitzats d'educació en valors. 

• Adre~at a: 

l Professorat d'educació primària, secundària i educadors d'altres àmbits. 

• Informació: 

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

Adreça electrònica: peva@d5.ub.es 

Telèfon: 93 403 52 43 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 11/02/2002 

Import de la matrícula: 1.080,00 € (1r any) 
1.080,00 € (2n any) 
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Diploma de postgrau (Modalitat a distància) 

DISSENY l DESENVOLUPAMENT CURRICULAR 
DE L'EDUCACIÓ FÍSICA A PRIMÀRIA 

• Responsable: ROMEA, CELIA l CASTAÑER, MARTA l CAPLLONCH, MARTA 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Proporcionar les bases metodològiques i científiques de la programació de l'educació 
física a primària. Aportar les tècniques i recursos necessaris pel desenvolupament 
professional. 

• Adresat a: 

l Mestres i llicenciats en educació física. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

INEFC MÈDIA. AV. DE L'ESTADI, S/N 
08038 BARCELONA 

inefcmedia@correu.inefc.es 

93 425 54 45 

93 426 36 17 

per determinar 

08/01/2002 

Import de la matrícula: 961,60 € 
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Diploma de postgrau (Modalitat a distància) 

DISSENY l DESENVOLUPAMENT CURRICULAR 
DE L'EDUCACIÓ FÍSICA A SECUNDÀRIA 

• Responsable: ROMEA CASTRO, CELIA l CAMERINO, OLEGUER 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'. EDUCACIÓ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Proporcionar les bases metodològiques i científiques de la programació de l'educació 
física a secundària. Aportar les tècniques i recursos necessaris pel desenvolupament 
professional. 

• Adre!at a: 

l Llicenciats en educació física. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

INEFC MÈDIA. AV DE L.:ESTADI, S/N 
08038 BARCELONA 

inefcmedia@correu.inefc.es 

93 425 54 45 

93 426 36 17 

del 20/09/2001 al 30/11/2001 

08/01 /2002 

Import de la matrícula: 961,60 € 

105 • Divisió de Ciències de l'Educació 



Diploma de postgrau 

ESPECIALISTA EN PSICOMOTRICITAT ESCOLAR 

• Responsable: COSTA CANALS, MONTSE l MENÉNDEZ MONTAÑÉS, CONCHA 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 

FACULTAT DE PSICOLOGIA 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 200 

• Objectius: 

Proporcionar als mestres una formació específica en psicomotricitat, a través d'un 
treball interdisciplinar i fent una atenció a les noves demandas socials. Formar els 
mestres en una nova perspectiva del desenvolupament maduratiu del nen en el que 
el cos, l'acció i el moviment adquireix un significat. Capacitar a tots els mestres 
participants en el curs , en !'utilització de les competencies necessàries per a 
desenvolupar amb eficàcia un projecte d'educació psicomotriu en les etapes 
d'educació infantil i primària. Detectar dificultats i/o petits conflictes, que acostuman a 
aparèixer a l'escola, encaminant la seva canalització i intervenció preventiva per part 
del mestre, com a facilitador de situacions d'evolució i integració social, mitjançant la 
psicomotricitat. 

• Adresat a: 

Mestres de diferents especialitats, educadors i professors especialistes en educació 
infantil i primària. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

l nici de la docència: 

EDIFICI LLEVANT - 2n PIS, DESP. 202 
08035 BARCELONA 

mcosta@d5.ub.es 

93 403 50 10 

93 403 50 97 

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

15/01 /2002 

Import de la matrícula: 1.202,02 € 
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Màster 

FORMACIÓ DE PROFESSORS D' ESPANYOL 
COM A LLENGUA ESTRANGERA 

• Responsable: LLOBERA CANAVES, MIQUEL 
• Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA DE LA LLENGUA l LA LITERATURA 

• Durada: 3 (anys acadèmics) 

• Hores: 500 

• 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 d'espanyol com 
a llengua estrangera. 

• Adre~at a: 

l Llicenciats, Licence BA. 

• Informació: 

Ad resa: PG. VALL D'HEBRON, 171 , EDIF. LLEVANT, DESP. 133 
08035 BARCELONA 

Adresa electrònica: dladm02p@d5.ub.es 

Telèfon: 93 403 51 69 

Fax: 93 403 53 12 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 10/07/2002 

Import de la matrícula: 4.146,98 € (1r any) 
240,40 € (3r 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. 

• Adre~at a: 

l Diplomats, llicenciats, Licence BA. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171 , EDIF. LLEVANT, DESP. 133 
08035 BARCELONA 

dladm02p@d5.ub.es 

93 403 51 69 

93 403 53 12 

per determinar 

10/07/2002 

Import de la matrícula: 1.021, 72 € 
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Màster (Modalitat a distància) 

MUSEOGRAFIA DIDÀCTICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SANTACANA MESTRE, JOAN 
DEPT. DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS 

2 (anys acadèmics) 

360 

Adquirir el domini tecnicoconceptual necessari per al disseny i la realització 
d'exposicions, la musealització de monuments i la intervenció sobre el paisatge, des 
de Ja perspectiva de la museolog ia i Ja museografia comprensives. Adquirir i aplicar 
tècniques d'avaluació d'exposicions i d'intervencions museogràfiques. Facilitar una 
aproximació didàctica als continguts generats a l'entorn del patrimoni. 

• Adre!at a: 

Professionals relacionats amb el món dels museus i la presentació del patrimoni, així 
com els; professionals del turisme cultural , de rehabilitació patrimonial , responsables 
en l'administració pública en les àrees d'educació, cultura i tu risme. També es dirigeix 
a tots els professionals re lacionats amb el món de l'educació, especialment, el 
professorat d'ensenyament primari i secundari. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

EDIFICI LES CÚPULES, BALDIRI REIXAC, 4-6, TORRE D 
08028 BARCELONA 

nuria.serrat@doe.d5.ub.es 

934037291 / 934037289 

per determinar 

01 /02/2002 

Import de la matrícula: 1.352,28 € (1r any) 
1.352,28 € (2n any) 
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Diploma de postgrau 

PROBLEMES DE COMPORTAMENT EN EL CONTEXT 
ESCOLAR: DIAGNÒSTIC l TRACTAMENT 

• Responsable: COSTA, MONTS E l MENÉNDEZ, CONCHA 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 

FACULTAT DE PSICOLOGIA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Ob jectius: 

Conèixer de forma globalitzadora els factors de risc que intervienen en els problemes 
de comportament del context escolar. Conèixer els models de intervenció 
multidisciplinar de caràcter interprofessional o intraprofessional. 

• Adreçat a: 

Mestres, educadors, i professors d'educació primària, secundària i d'educació física, 
psicòlegs esportius. 

• Informació: 

Adresa: EDIFICI LLEVANT 2n PIS, DESP 202 - ROSA ANDRÉS 
08035 BARCELONA 

Adresa electrònica: mcosta@d5.ub.es 

Telèfon: 93 403 50 1 O 

Fax: 93 403 50 97 

Preinscripció: del 10/11/2001 al 09/01 /2002 

Inici de la docència: 10/01 /2002 

Import de la matrícula: 811 ,37 € 
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CURSOS D'EXTENSIÓ 

UNIVERSITÀRIA 



Divisió de Ciències 

Humanes i Socials 



Diploma d'extensió 

ART, CULTURA l SÍMBOL. ART l ALQUÍMIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

CERDÀ FERRÉ, JOSÉ M.ª 
DEPT. ESCULTURA 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objectius: 

Fer una introducció als gravats hermètics dels segles XVI i XVll. Fer un estudi i anàlisi 
per compendre el mon imaginari dels seus creadors com trobar en les imatges una 
saviesa universal. 

• Adresat a: 

Alumnes universitaris i persones externes a la Universitat interessades en el 
multiculturalisme i el mestissatge en l'ambit artístic. 

• Informació: 

Adresa: PAU GARGALLO, S/N 
08028 BARCELONA 

Adresa electrònica: BBA-ESCUL@D1 .UB.ES 

Telèfon: 93 333 34 66 

Fax: 93 334 51 12 

Preinscripció: del 22/01/2002 al 23/02/2002 

Inici de la docència: 08/04/2002 

Import de la matrícula: 60,00 € 
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Diploma d'extensió 

ART, CULTURA l SÍMBOL. ART JAPONÈS: EL JARDÍ, 
LA CASA DE TE l LA INTERRELACIÓ AMB LES ARTS 

• Responsable: CERDÀ FERRÉ, JOSÉ M.ª 

• Unitat orgànica: DEPT. ESCULTURA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objectius: 

Aquest curs vol fer una introducció dels antecedents de les tradicions culturals xinesa i 
japonesa que facilitaren la creació d'aquest prototipus de jardí. Con fer una lectura del 
sentit, el simbolisme, l'espai i la forma del jardí i les característiques estètiques 
wabi,sabi i suki de les arts de la ceremonia del te. 

• Adre~at a: 

Alumnes universitaris i persones externes a la Universitat interessades en el 
multiculturalisme i el mestissatge en l'àmbit artístic. 

• Informació: 

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

Adresa electrònica: BBA-ESCUL@01.UB.ES 

Telèfon: 93 333 34 66 (ext. 3716) 

Fax: 93 334 51 12 

Preinscripció: del 22/01/2002 al 23/02/2002 

Inici de la docència: 05/03/2002 

Import de la matrícula: 60,00 € 
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LTURA l SÍMBOL. VIRTUAL SKIN: 
FINICIÓ SIMBÒLICA DE L'ART DIGITAL 

CERDÀ FERRÉ, JOSÉ M.ª 

ka: DEPT. ESCULTURA 
1 (any acadèmic) 

20 

curs s'inclourà la dimensió artistica de la tècnica, és a dir, la repercussió de 
tecnologies sobre les pràctiques artistiques, i també s'intentarà fer una 

ciO a la redefinició simbòlica que fomenta l'us de aquest nou mitjà en la 
artística. 

universitaris i persones externes a la universitat interessades en el 
ralisme i el mestissatge en l'àmbit artístic. 

PAU GARGALLO, 4, 2a PLANTA 
08028 BARCELONA 

bba-escul@d1 .ub.es 

93 333 34 66 (ext. 3716) 

93 334 51 12 

del 22/01 /2002 al 23/02/2002 

03/04/2002 
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Diploma d'extensió 

CONSERVACIÓ PREVENTIVA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROIGE VENTURA, FRANCESC XAVIER 
DEPT ANTROPOLOGIA CULTURAL l HISTÒRIA D'AMÈRICA l D'ÀFRICA 
1 (any acadèmic) 
30 

/ Oferir un ensenyament especialitzat a professionals del camp dels museus. 

• Adresat a: 

Persones interessades en el tema de la conservació preventiva aplicada a museus i 
entitats patrimonials. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa elect ròn ica: 

Telèfon: 

Fax: 

Pre inscripció: 

l nici de la docència: 

BALDIRI REIXAC, S/N 
08028 BARCELONA 

extensio@trivium.gh.ub.es 

93 333 34 66 

93 449 85 10 

del 15/01 /2002 al 30/01 /2002 

01 /03/2002 

Import de la matrícula: 60,00 € 
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Diploma d'ext ensió 

CREACIÓ DE LLIBRES ELECTRÒNICS (E-BOOKS) 
EN FORMAT ADOBE EBOOK READER Y MICROSOFT READER 

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

DE LA CULTURA 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 60 

• Objectius: 

Promoure el coneixement i l'aprofitament de les eines d'edició multimèdia aplicades a 
l'edició de material docent i d'investigació. 

• Adresat a: 

Estudiants i professors d'educació secundària i batxillerat, estudiants i professors 
universitaris en els camps de: estudis clàssics, literatura, lingüística, filosofia, història 
antiga, història de l'art, arqueologia, antropologia, història de la ciència. En general, a 
persones interessades en les eines d'edició multimèdia aplicades a contiguts 
culturals. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

BALDIRI REIXAC, S/N 
08028 BARCELONA 

fis -hfefc@d1 .ub.es 

93 333 34 66 

93 449 85 1 o 
del 14/01 /2002 al 31/01 /2002 

07/02/2002 

Import de la matrícula: 210,00 € 
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Certificat d'extensió 

CULTURA HISTÒRICA l NOVES PROFESSIONS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SÀNCHEZ MARCOS, FERNANDO 
DEPT. HISTÒRIA MODERNA 
2 (anys acadèmics) 
350 

Obri r noves perspectives laborals i fer que els participants entrin 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 incorporar noves 
tècniques de transmissió d'aquests coneixements. 

• Adre!at a: 

Alumnes que han superat el curs d'extensió universitària 'Cultura Històrica, Societat 
de la Comunicació i Noves Professions, curs 2000-2001 . 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa elect rònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

BALDIRI REIXAC, S/N, TORRE B, PIS 3 
08029 BARCELONA 

palos@trivium.gh.ub.es 

93 333 34 66 (ext. 31 34) 

93 449 8510 

del 01 /12/2001 al 20/12/2001 

01 /02/2002 

Import de la matrícula: 598,00 € 
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Diploma d'extensió 

DISSENY, CREACIÓ l MÀRQUETING 
DE PRODUCTES CULTURALS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SANCHEZ MARCOS, FERNANDO 
DEPT. HISTÒRIA MODERNA 
1 (any acadèmic) 
40 

Creació de productes de qualitat i innovació des de la indústria de la cultura. Gestió, 
màtketing i tècniques de comunicació i difusió adaptats a les institucions, empreses, 
projectes o serveis culturals. El.laboració d'un projecte cultural. 

• Adresat a: 

Llicenciats en Història, Història de l'art, Humanitats i Belles Arts; Llicenciats en 
carrerres de Lletres; Professionals del Sector de la Comunicació i difusió cultural; 
Responsables d'organismes públics o privats relacionats amb la gestió del patrimoni 
cultural; Organitzadors d'activitats relacionades amb l'oci i el temps lliure. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

BALDIRI REIXAC, S/N, TORRE B, PIS 3r 
08029 BARCELONA 

palos@trivium.gh.ub.es 

93 333 34 66 (ext. 3134) 

93 449 85 10 

del 10/01 /2002 al 20/02/2002 

10/01 /2002 

Import de la mat rícula: 210,00 € 
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Diploma d'extensió 

EL SEGLE DE LES LLUMS: PENSAMENT, ESTÈTICA 
l RENOVACIÓ CULTURAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

DURAN GRAU, EULÀLIA 
DEPT. FILOLOGIA CATALANA 

1 (any acadèmic) 
30 

1. Familiaritzar l'alumnat de primer i segon cicle amb les grans línies de cultura, art i 
pensament de la li.lustració. 2. Donar a l'alumnat l'utillatge bàsic per entendre, 
estudiar i apreciar les produccions culturals d'aquest període . 3. Posar en contacte 
l'alumnat amb grans especialistes de l'època. 

• Adresat a : 

l Estudiants de primer, segon i tercer cicle procedents de qualsevol àrea d'estudis 

• l nformació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 

eulalia@lingua.fil.ub.es; mcampaba@lingua.fi!.ub.e 

93 403 56 24 

93 403 56 98 

del 08/01/2002 al 21 /02/2002 

22/02/2002 

Import de la matrícula: 90,00 € 
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Diploma d'extensió 

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

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

VALLE MARTÍ, JOAN A. 
DEPT. ESCULTURA 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 40 

• Objectius: 

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

• Adresat a: 

Alumnes de Belles Arts, alumnes d'escoles d'arts i oficis i qualsevol persona 
interessada en temes de motlles i conformació escultòrica del vidre. 

• Informació: 

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

Adresa electrònica: BBA-ESCUL@D1 .UB.ES 

Telèfon: 93 333 34 66 

~x: 933345112 

Preinscripció: del 05/11/2001 al 21 /12/2001 

Inici de la docència: 11/03/2002 

Import de la matrícula: 252,00 € 
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Certificat d'extensió 

ESTUDIS DE LES DONES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

RIVERA GARRETAS, MILAGROS l ARNAUS, REMEI 
CENTRE DE RECERCA EN ESTUDIS DE LES DONES DUODA 
2 (anys acadèmics) 
300 

Consolidar els estudis de les dones en el nostre país. Per promoure la 
interdisciplinarietat del curs, el programa consta d'assignatures diverses. En els deu 
anys que fa que realitzem el curs hem pogut constatar la necessitat acadèmica i social 
d'aquesta tasca docent. 

• Adre~at a: 

l Dones no llicenciades però professionalment qualificades per accedir al màster. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AULARI FAC. FILOSOFIA. BALDIRI REIXAC, 13 
08028 BARCELONA 

duoda@d1 .ub.es 

93 44813 99 

93 44813 98 

per determinar 

14/01/2002 

Import de la matrícula: 601 ,01 € (1r any) 
601,01 € (2n any) 
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Diploma d'extensió 

FAMÍLIA l PARENTIU: DESENVOLUPANT LA RECERCA 

• Responsable: BESTARD CAMPS, JUAN LUIS l RDIGE VENTURA, XAVIER 
• Unitat orgànica: DEPT. ANTROPOLOGIA CULTURAL l HISTÒRIA D'AMÈRICA l D'ÀFRICA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objectius: 

L'.objectiu del curs és mostrar als estudiants com es desenvolupa la recerca en 
temàtiques basades en la família i el parentiu, mitjançant aportacions teòriques de 
diverses disciplines, però també, i sobretot, a través de l'exposició dinàmica 
d'investigacions reals contemplant-ne els elements metodològics i tècnics. 

• Adre~at a: 

Alumnes universitaris, diplomats, llicenciats que desitgin completar els seus 
coneixements en l'àmbit de la família i el parentiu a través de projectes de recerca 
desenvolupats en el món acadèmic. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

BALDIRI REIXAC, S/N (TORRE B, 8è PIS) 
08028 BARCELONA 

extensio@trivium.gh.ub.es 

93 333 34 66 (ext. 3193) 

93 449 85 1 o 
del 17/09/2001 al 29/09/2001 

01 /02/2002 

Import de la matrícula: 120,20 € 
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Diploma d'extensió 

FONERIA DE BRONZE 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Object ius: 

VALLE MARTÍ, JOAN A. 
DEPT. ESCULTURA 
1 (any acadèmic) 
50 

Desenvolupar els coneixements assolits en cursos anteriors de Foneria dins la 
llicenciatura en Belles Arts de la UB i realitzar peces de format mitjà amb el sistema de 
foneria a la cera. 

• Adresat a: 

l Estudiants i escultors interessats en el tema de la foneria de bronze. 

• Informació: 

Adreso: PAU GARGALLO, S/N 
08028 BARCELONA 

Adreso electrònica: BBA-ESCUL@D1 .LIB.ES 

Telèfon: 93 333 34 66 

Fax: 93 334 51 12 

Preinscripció: del 05/11/2001 al 20/12/2001 

Inici de lo docència: 12/02/2002 

Import de lo matrícula: 270,00 € 
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Certificat d'extensió 

FONTS D'INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA EN FILOSOFIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

GONZÀLEZ GALLEGO, AGUSTÍN 
FACULTAT DE FILOSOFIA 
1 (any acadèmic) 
30 

Donar els coneixements necessaris perquè els usuaris puguin treure el màxim profit de 
les biblioteques. 

• Adre~at a: 

l Qualsevol persona. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

BALDIRI REIXAC, 2 
08028 BARCELONA 

guillermo@d1 .bib.ub. 

93 403 45 86 

93 403 45 99 

del 07/01 /2002 al 12/02/2002 

19/02/2002 

Import de la matrícula: 60,00 € 
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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 que hi estigui interessada. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

BALDIRI REIXAC, 2 
08028 BARCELONA 

guillermo@d1 .bib.ub 

93 403 45 86 

93 403 45 99 

del 07/01/2002 al 12/02/2002 

19/02/2002 

Import de la matrícula: 60,00 € 
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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 a les biblioteques. 

• Adre~at a: 

l Qualsevol persona que hi estigui interessada. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

BALDIRI REIXAC, 2 
08028 BARCELONA 

guillermo@d1 .bib.ub 

93 403 45 86 

93 403 45 99 

del 07/01 /2002 al 12/02/2002 

18/02/2002 

Import de la matrícula: 60,00 € 
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Diploma d'extensió 

FUNCIONS DEL DIBUIX EN ELS PROCESSOS DE LA MODA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

RUIZ ORTEGA, MANUEL JOSÉ 
DEPT. DIBUIX 
1 (any acadèmic) 
170 

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

• Adresat a: 

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

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

E.S. DISEÑO Y MODA FELICIDAD DUGE. GUILLEM TELL, 47 
08006 BARCELONA 

mpicas@fdmoda.com 

93 237 27 40 

93 237 27 89 

per determinar 

29/01 /2002 

Import de la matrícula: 751,27 € 
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Diploma d'extensió 

INTRODUCCIÓ A LES PÀTINES PER BRONZE 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

VALLE MARTÍ, JOAN A. 
DEPT. ESCULTURA 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 40 

• Objectius: 

Introduir l'alumnat en els coneixements bàsics sobre la formulació, sistemes 
d'aplicació i altres aspectes relacionats amb el tractament superficial de les peces de 
bronze en escultura. 

• Adresat a: 

Alumnes de Belles Arts i qualsevol persona interessada en el tractament amb colors 
d'extracció per reacció química sobre superfícies de bronze. 

• Informació: 

Adresa: PAU GARGALLO, S/N 
08028 BARCELONA 

Adresa electrònica: BBA-ESCUL@D1 .US.ES 

Telèfon: 93 333 34 66 

Fax: 93 334 51 12 

Preinscripció: del 01 /02/2002 al 28/02/2002 

Inici de la docència: 13/05/2002 

Import de la matrícula: 210,00 € 

131 • Divisió de Ciències Humanes i Socials 



--

Diploma d'extensió 

INTRODUCCIÓ ALS ESTUDIS CULTURALS 

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

DEPT. FILOLOGIA ANGLESA l ALEMANYA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 60 

• Objectius: 

El curs Introducció als Estudis Culturals pretén introduir els estudiants a noves 
aproximacions crítiques que puguin aplicar tant a la seva activitat acadèmica en 
general com a la seva relació amb l'entorn social. Per aquest motiu, el curs inclou 
l'estudi del multiculturalisme, el moviment feminista, el moviment gay i els estudis 
'queer', la crítica postcolonial, la relació entre el món islàmic i la dona immigrant, la 
psicoanàlisi i el patriarcat, l'ecocrítica, l'anàlisi dels estereotips de gènere transmesos 
pel cinema. L'.educació i formació en aquestes perspectives pretén familiaritzar a 
l'alumnat amb els nous valors necessaris per construir societats més igualitàries i 
establir diàlegs amb les diferències. 

• Adresat a: 

l Estudiants universitaris i persones interessades en el tema. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

l nici de la docència: 

CENTRE 'DONA l LITERATURA' - FACULTAT DE FILOLOGIA 
08007 BARCELONA 

cdona@lingua.fi l.ub.es 

93 403 56 55 l 93 402 90 35 

93 403 55 96 

per determinar 

15/02/2002 

Import de la matrícula: 120,00 € 
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Diploma d'extensió 

L'ÚS DELS CLÀSSICS ENTRE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 
l LA REVOLUCIÓ INFORMÀTICA 

• Responsable: JUFRESA MUÑOZ, Ma MONTSERRAT 
• Unitat orgànica: DEPT. FILOLOGIA GREGA 

DEPT. FILOLOGIA CATALANA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 150 

• Objectius: 

Oferir una panoràmica dels diversos usos que s'ha fet del llegat clàssic des de la 
revolució industrial fins al segle XXI en diferents àmbits de la cultura, tant catalana com 
europea. 

• Adre~at a: 

l A totes les persones interessades. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 

fil-grega@d1.ub.es 

93 403 57 07 

933188163 

del 15/11/2001 al 15/12/2001 

01 /02/2002 

Import de la matrícula: 900,00 € 
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Diploma d'extensió 

LA NARRATIVA DEL SEGLE XX: BALANÇ D'UN SEGLE 

• Responsable: CAMPS OLIVÉ, MARIA ASSUMPTA l CABRÉ, ROSA 
• Unitat orgànica: DEPT. FILOLOGIA ROMÀNICA 

DEPT. FILOLOGIA CATALANA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 60 

• Objectius: 

Panoràmica de la narrativa contemporània: estudi dels principals corrents i autors més 
representatius en les diferents llengües (català, castellà, italià, francès, anglès, etc.), 
amb particular atenció a les innovacions formals i la representació i tractament literari 
de la modernitat. 

• Adresat a: 

Alumnes de Filologia de la UB i altres centres, de tots els cicles; alumnes procedents 
d'àmbit no universitari i, en general, interessats en la narrativa universal del segle XX. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

l nici de la docència: 

GRAN VIA CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 

camps@lingua.fil .ub.es 

93 403 70 27 

93 318 98 22 

del 10/12/2001 al 14/12/2001 

08/02/2002 

Import de la matrícula: 150,00 € 
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Certificat d'extensió 

LA TRANSCRIPCIÓ DE L'APUNT A L'OBRA DEFINITIVA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

RUIZ ORTEGA, MANUEL JOSÉ 
DEPT. DIBUIX 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

1 (any acadèmic) 
170 

Saber apl icar el dibuix com a eina interdisciplinar, capaç de conectar diversos camps 
professionals; Potenciar el recursos perceptius i formals que permetin la concreció 
mitjançant el dibuix del diversos referents del natural; Adquirir un coneixement 
aprofundit de la utilització dels estris i tècniques adients a les pràctiques que es 
proposin. 

• Adreçat a: 

Estudiants de Belles Arts i professionals i dissenyadors que utilitzin el dibuix com una 
forma de coneixement i com instrument de treball. 

• Informació: 

Adresa: E.S.DISEÑO Y MODA FELICIDAD DUCE. GUILLEM TELL, 47 
08006 BARCELONA 

Adresa electrònica: mpicas@fdmoda.com 

Telèfon: 93 237.27.40 

Fax: 93 237.27.89 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 29/01 /2002 

Import de la matrícula: 751 ,27 € 
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Diploma d'extensió 

LES NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
l LA COMUNICACIÓ l LES HUMANITATS. TEORIA l PRÀCTICA 

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

DE LA CULTURA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 60 

• Objectius: 

Promoure el coneixement i l'aprofitament de les eines tecnològiques de la societat de 
la informació aplicades a les ciències humanístiques. 

• Adre~at a: 

Estudiants i professors d'educació secundària i batxillerat, estudiants i professors 
universitaris en els camps de: estudis clàssics, literatura, lingüística, filosofia, història 
antiga, història de l'art, arqueologia, antropologia, història de la ciència. En general, a 
persones interessades en l'aplicació de les TIC a les ciències humanístiques. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CÚPULES TORRE C, BALDIRI REIXAC, S/N 
08028 BARCELONA 

fis-hfefc@d1 .ub.es 

93 333 34 66 ext. 3260 

93 449 85 10 

del 14/01 /2002 al 31 /01 /2002 

06/02/2002 

Import de la matrícula: 210,00 € 
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Certificat d'extensió 

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

• Responsable: ARAGAY SASTRE, MIREIA 
• Unitat orgànica: DEPT. FILOLOGIA ANGLESA l ALEMANYA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 40 

• Objectius: 

Aprofundir en la relació entre literatura i cinema, tot analitzant una sèrie de textos 
cinematogràfics que adapten i interpreten textos literaris pertanyents a diferents 
tradicions culturals. 

• Adresat a: 

l Estudiants, llicenciats o diplomats universitaris 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 

FIL-ANGLAL@D1 . UB. ES 

93 403 56 86 

933171249 

del 14/01 /2002 al 31/01 /2002 

08/02/2002 

Import de la matrícula: 65,00 € 
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Certificat d'extensió 

LLENGUA l CULTURA PERSES (l) 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

VILADRICH GRAU, MARIA MERCÈ 
DEPT. FILOLOGIA SEMÍTICA 
1 (any acadèmic) 
40 

/ Apropar els estudiants a la llengua persa actual així com a la cultura de l'Iran. 

• Adre!at a: 

/ persones sense coneixements previs de llengua persa. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 

viladrich@lingua.fil.ub.es 

93 403 57 DO 

93 403 55 79 

del 14/01 /2002 al 06/02/2002 

07/02/2002 

Import de la matrícula: 170,00 € 
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Certificat d'extensió 

LLENGUA l CULTURA PERSES (11) 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

VILADRICH GRAU, MARIA MERCÈ 
DEPT. FILOLOGIA SEMÍTICA 
1 (any acadèmic) 
40 

Desenvolupar els coneixements previs dels alumnes a fi que pugu in adquirir una major 
competència en llengua persa. Així mateix ens proposem aprofondir en els principals 
conceptes relacionats amb la història, la literatura i les religions de l'Iran. 

• Adresat a: 

l Persones amb un nivell bàsic o mig de llengua persa. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 

viliadrich@lingua.fil.ub.es 

93 403 57 00 

93 403 55 79 

del 14/01 /2002 al 06/02/2002 

07/02/2002 

Import de la matrícula: 170,00 € 
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Diploma d'extensió 

MOTLLES DE SILICONA l POLIURETÀ 

• Responsoble: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

VALLE MARTÍ, JOAN A. 
DEPT. ESCULTURA 
1 (any acadèmic) 

50 

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

• Adre~at a: 

Alumnes de Belles Arts, alumnes d'escoles d'arts oficis qualsevol persona 
interessada en temes de motlles i reproduccions. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PAU GARGALLO, 4, 2a PLANTA 
08028 BARCELONA 

BBA-ESCUL@D1 .US.ES 

93 333 34 66 (ext. 3716) 

93 334 5112 

del 05/11/2001 al 21 /12/2001 

04/02/2002 

Import de la matrícula: 270,00 € 
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Certificat d'extensió 

RECURSOS A INTERNET PEL CONEIXEMENT 
DE L'OCCIDENT MUSULMÀ: AL-ANDALUS l AL-MAGRIB 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

VILADRICH GRAU, MARIA MERCÈ 
DEPT. FILOLOGIA SEMÍTICA 
1 (any acadèmic) 
20 

Malgrat l'aparent simplicitat del funcionament de la xarxa telemàtica, cal saber com 
accedir-hi i quines són les estatègies més adequades per aconseguir el màxim 
rendiment en el temps més breu possible. Aquest objectiu s'hauria d'assolir en el marc 
que proporciona el títol del seminari: el coneixement de l'occident musulmà: 
al-Andalus i al-Magrib. 

• Adresat a: 

l Estudiants i públic en general 

• Informació: 

Adre~a: 

Adre~a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 

viladrich@lingua.fil .ub.es 

93 403 5700 

93 403 5579 

del 14/01 /2002 al 03/04/2002 

03/04/2002 

Import de la matrícula: 90, 15 € 
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Certificat d'extensió 

RECURSOS A INTERNET PER L'APRENENTATGE 
DE LA LLENGUA ÀRAB l PEL CONEIXEMENT DE L'ISLAM 

• Responsable: VILADRICH GRAU, MARIA MERCÈ 
• Unitat orgànica: DEPT. FILOLOGIA SEMÍTICA 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objectius: 

Malgrat l'aparent simplicitat del funcionament de la xarxa telemàtica, cal saber com 
accedir-hi i quines són les estratègies més adequades per aconseguir el màxim 
rendiment en el temps més breu possible. Aquest objectiu s'hauria d'assolir en el marc 
que proporciona el títol del seminari: el coneixement de l'occident musulmà: 
al-Andalus i al-Magri b. 

• Adre~at a: 

l Estudiants i públic en general. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

l nici de la docència: 

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 

viladrich@lingua.fil.ub.es 

93 403 57 00 

93 403 55 79 

del 14/01/2002 al 07/03/2002 

07/03/2002 

Import de la matrícula: 90, 15 € 
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Diploma d'extensió 

RECURSOS D'INTERN ET PER A L'ESTUDI l L'ÚS 
DE LA LLENGUA CATALANA 

• Responsable: PAYRATO GIMÉNEZ, LLUÍS 
• Unitat orgànica: DEPT. FILOLOGIA CATALANA 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

En aquest curs abordarem eines i recursos disponibles a Internet en i per a la llengua 
catalana amb la final itat que l'alumne les pugui utilitzar per a la seva formació 
acadèmica. 

• Adre~at a: 

l Estudiants i llicenciats de Ciències Humanes i Socials i de Ciències de l'Educació. 

• Informació: 

Adresa: DEP. FILOLOGIA CATALANA, AULARI ARIBAU, DESPATX 4.12 
08007 BARCELONA 

Adresa electrònica: torres@lincat.ub.es 

Telèfon: 93 403 56 31 

Fax: 93 403 56 98 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 11/02/2002 

Import de la matrícula: 150,00 € 
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Diploma d'extensió 

TALLER D'ESCRIPTURA: LA COMUNICACIÓ 
DE LA HISTÒRIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Ob jectius: 

SÀNCHEZ MARCOS, FERNANDO 
DEPT. HISTÒRIA MODERNA 
1 (any acadèmic) 
30 

Consisteix en realitzar un taller d'escriptura per a la comunicació i divulgació de la 
Història. Es tractarà : El text i les seves tipologies. El text i els seus destinataris. 
Estratègies narratives: descriure, narrar i ensenyar. Els arguments idonis per a la 
delectació. La disposició dels arguments. Història i Narració. La ficció i els textos 
acadèmics. 

• Adre~at a: -

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

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

l nici de la docència: 

BALDIRI REIXAC, S/N 
08028 BARCELONA 

palos@trivium.gh.ub.es 

93 333 34 66 (ext. 3133) 

934498510 

del 10/01 /2002 al 20/02/2002 

16/04/2002 

Import de la matrícula: 180,00 € 
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Diploma d'extensió 

TALLER D'EXPOSICIONS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SÀNCHEZ MARCOS, FERNANDO 
DEPT. HISTÒRIA MODERNA 
1 (any acadèmic) 

30 

Consisteix en realitzar un taller d'exposicions per a la comunicació i divulgació de la 
Història i la Història de l'Art. Es tractarà: L'. exposició i les seves tipologies. El missatge i 
els seus destinataris. Disseny i planificació: el projecte. Exposar i argumentar. L'. espai: 
estudi i organització. Gestió i Producció. 11.luminació, lnstal.lació i Muntatge. Difusió, 
Educació i publicitat. Anàlisi d'exposicions. 

• Adre!at a: -

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

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

BALDIRI REIXAC, S/N 
08028 BARCELONA 

palos@trivium.gh.ub.es 

93 333 34 66 (ext. 3133) 

93 449 85 10 

del 10/01/2002 al 20/02/2002 

04/04/2002 

Import de la matrícula: 180,00 € 
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Diploma d'extensió 

TALLER D'INFORMÀTICA PER A CONTINGUTS 
MULTIMÈDIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SÀNCHEZ MARCOS, FERNANDO 
DEPT. HISTÒRIA MODERNA 
1 (any acadèmic) 
30 

Realitzar un taller d'informàtica per a la comunicació i la divulgació de la història i la 
història de l'art. Es tractarà: Introducció a les nocions bàsiques necessàries per a 
poder planificar i desenvolupar projectes multimèdia i interactius,'on line' i 'of-line'. 
Tractament d'imatges. 

• Adre~at a: 

Principalment a estudiants d'Història, Història de l'art, Humanitats i Belles Arts, 
llicenciats en carreres de lletres, professionals del sector de la comunicació i la difusió 
culturals, responsables d'organismes públics o privats relacionats amb la gestió del 
patrimoni cultural i organitzadors d'activitats relacionades amb l'oci i el temps lliure. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

BALDIRI REIXAC, S/N 
08028 BARCELONA 

palos@trivium.gh.ub.es 

93 333 34 66 (ext. 3133) 

93 449 85 10 

del 10/01 /2002 al 20/02/2002 

05/02/2002 

Import de la matrícula: 180,00 € 
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Diploma d'extensió 

ADMINISTRACIÓ l GESTIÓ DE L'HERÈNCIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

VILLAGRASA ALCAIDE, CARLOS 
DEPT. DRET CIVIL 
1 (any acadèmic) 
150 

Proporcionar una formació completa i especialitzada respecte dels temes de Dret de 
Successions que més problemes plantegen a la pràctica. 

• Adre~at a: 

Persones que estiguin treballant o vulguin iniciar la seva carrera professional en els 
àmbits on es tracten temes successoris (Notaries, Registres, Jutjats, Despatxos 
Professionals) . 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 

carlesv@dret.ub.es 

934024358 / 934024369 

93 280 01 34 

del 14/01/2002 al 31/01 /2002 

11/03/2002 

Import de la matrícula: 901 ,52 € 

149 • Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 



Diploma d'extensió 

ALTA DIRECCIÓ 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

TUGORES QUES, JUAN 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
200 

Dotarals participants d'un major desenvolupament personal i professional que els 
permeti progressar en la seva carrera i contribuir a la consecució i optimització de 
resultats de la seva empresa. 

• Adre~at a: 

Persones que a l'actualitat desenvolupin responsabilitats de direcció-o amb potencial 
per a assumir-les a curt i mig termini-, que tinguin participació directa enn la presa de 
decisions estratègiques de la seva empresa. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ARIBAU, 153 
08036 BARCELONA 

indae@indae.com 

93 363 34 10 

93 410 93 02 

per determinar 

07/01 /2002 

Import de la matrícula: 3.000,00 € 

Cursos d'Extensió Universitària • 150 



Certificat d'extensió 

ANÀLISI GRAFOSCÒPIC l PERÍCIA DOCUMENTAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ESCRIVA GREGORI, JOSE M. 
FACULTAT DE DRET 
1 (any acadèmic) 
130 

Desenvolupar el coneixement específic i la pràctica necessària per realitzar informes 
pericials i defensar-los davant els òrgans judicials. 

• Adresat a: 

Alumnat de la Facultat de Dret, professionals de l'àmbit de la perícia cal ligràfica i 
membres dels cossos policíacs. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 

carlesv@dret.ub.es 

93 402 43 40 

per determinar 

15/02/2002 

Import de la matrícula: 781,31 € 

1S1 • Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 



Certificat d'extensió 

ANÀLISI l GESTIÓ COMPTABLE DEL RISC BANCARI 
A LA PIME 

• Responsable: SANCHEZ DÍAZ, MARÍA 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. 

• Adresat a: 

Alumnes d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Empresarials i totes les 
persones que estiguin interessades en el tema. 

• Informació: 

Adresa: AV. DIAGONAL, 690, 3A PLANTA 
08034 BARCELONA 

Adresa electrònica: martinez@eco.ub.es 

Telèfon: 93 402 19 57 

Fax: 93 402 90 99 

Preinscripció: del 04/03/2002 al 22/03/2002 

Inici de la docència: 08/04/2002 

Import de la matrícula: 240,40 € 

Cursos d'Extensió Universitària • 152 



Certificat d'extensió 

ANÀLISI l GESTIÓ DEL RISC BANCARI 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

TUGORES QUES, JUAN 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 

1 (any acadèmic) 

100 

l Conèixer els aspectes quantitatius i qualitatius més rellevants del risc bancari. 

• Adresat a: 

Llicenciats i diplomats universitaris, cl ients particulars, professionals lliberals, 
comerciants, empreses, sector públic i promotors immobiliaris, etc. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ARIBAU, 153 
08036 BARCELONA 

indae@indae.com 

93 363 34 10 

934109302 

per determinar 

14/01/2002 

Import de la matrícula: 1.575,00 € 

153 • Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 



Certificat d'extensió 

BANCA PRIVADA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

TUGORES QUES, JUAN 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
100 

Que els participants coneguin els aspectes més rellevants, els indicadors analítics, i 
els productes i mercats que giren a l'entorn de la banca privada, tant aquells referits als 
mercats de renda fixa com als mercats de renda variable. 

• Adre~at a: 

Aquelles persones que desitjin desenvolupar la seva activitat professional dins del 
sector bancari o que valguin adquirir coneixements dins del sector de la banca privada, 
el seu entorn econòmic, l'anàlisi borsari i els productes financers propis. 

• Informació: 

Adresa: ARIBAU, 153 
08036 BARCELONA 

Adresa electrònica: indae@indae.com 

Telèfon: 93 363 34 1 O 

Fax: 93 41 O 93 02 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 07/01 /2002 

Import de la matrícula: 1.575,00 € 

Cursos d'Extensió Universitària • 154 



Diploma d'extensió 

COMERÇ l FINANCES INTERNACIONALS 

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

• Durada: 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) . 

• Adresat a: 

l Llicenciats i diplomats universitaris. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 

comex@riscd2.eco.ub.es 

93 402 19 48 

93 402 45 75 

del 01 /12/2001 al 30/01 /2002 

01 /02/2002 

Import de la matrícula: 1.683,00 € (1r any) 
1.683,00 € (2n any) 

541 ,00 € (3r any) 

155 • Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 



Certificat d'extensió 

COMPTABILITAT INFORMATITZADA 

• Responsable: SÀNCHEZ DÍAZ, MARÍA PILAR 
• Unitat orgànica: DEPT. COMPTABILITAT 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objectius: 

Habilitar els alumnes per portar la comptabilitat d'una empresa per mitjà d'un software 
informàtic. 

• Adresat a: 

Alumnes d'Administració i Direcció d'Empreses, d'Econòmiques, Empresarials i 
qualsevol persona que hi estigui interessada. 

• Informació: 

Adresa: AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 

Adresa electrònica: martinez@eco.ub.es 

Telèfon: 93 402 19 57 l 93 402 19 55 

Fax: 93 402 90 99 

Preinscripció: del 01 /02/2002 al 01 /03/2002 

Inici de la docència: 06/03/2002 

Import de la matrícula: 169,00 € 

Cursos d'Extensió Universitària • 156 



Certificat d'extensió 

COMPTABILITAT PRÀCTICA INFORMATITZADA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

MARTÍN PEÑA, FRANCISCO 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
30 

Capacitar els alumnes que tenen una formació comptable bàsica i necessiten l'eina 
informàtica a l'hora d'aplicar aquesta formació a la realitat empresarial. 

• Adresat a: 

Alumnes de la Divisió de Ciències Juríd iques, Econòmiques i Socials amb 
coneixements bàsics de comptabilitat. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 696 1a PLANTA, DESP. 119 
08034 BARCELONA 

rodoreda@emp.utJ.es 

93 402 19 92 

93 403 59 06 

per determinar 

18/02/2002 

Import de la matrícula: 210,00 € 

157 • Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 



¡; 

Certificat d'extensió 

CONTRACTES l SERVEIS PÚBLICS 

• Responsable: MALARET GARCÍA, ELISENDA 
• Unitat orgànica: DEPT. DRET ADMINISTRATIU l DRET PROCESSAL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 40 

• Objectius: 

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

• Adre~at a: 

l Diferents sectors professionals vinculats a les administracions públiques. 

• Informació: 

Adreça: 

Adreça electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 

malaret@dret.ub.es 

93 402 43 84 

93 402 43 84 

per determinar 

04/02/2002 

Import de la matrícula: 361 ,00 € 

Cursos d'Extensió Universitària • 158 



Diploma d'extensió 

DIRECCIÓ DE SEGURETAT PRIVADA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ESCRIVÀ GREGORI, JOSÉ M. 
FACULTAT DE DRET 
2 (anys acadèmics) 

210 

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

• Adresat a: 

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

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 

carlesv@dret.ub.es 

934024340 / 934024369 

93 402 43 69 

del 14/01 /2002 al 31 /01 /2002 

04/03/2002 

Import de la matrícula: 685, 15 € (1r any) 
576,97 € (2n any) 

159 • Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 



Diploma d'extensió 

DIRECCIÓ FINANCERA l FINANCES INTERNACIONALS 

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

• Objectius: 

Gestionar les activitats de caràcter financer-comptable de l'empresa i disenyar una 
adequada planificació de les estratègies financeres a curt, mig i llarg termini, la 
supervisió de les àrees de finances, control de gestió i tressoreria, així com 
la repercusió del sistema fiscal en la planificació i l'estratègia de l'empresa. 

• Adre~at a: 

l Professionals del sector de les finances i de l'empresa. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

ARIBAU, 153 
08036 BARCELONA 

indae@indae.com 

93 363 34 10 

93 410 93 02 

per determinar 

07/01 /2002 

Import de la matrícula: 2.375,00 € 
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Diploma d'extensió 

DIRECCIÓ l GESTIÓ BANCÀRIA 

• Responsable: TUGORES QUES, JUAN 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 

• Hores: 200 

• Objectius: 

Dotar l'alumnat d'una profunda formació -eminentment pràctica- en la gestió 
bancària moderna i en el entorn financer i empresarial actual. 

• Adre~at a: 

Directius i persones amb potencial de desenvolupament en el sector financer, amb 
desitgs de complementar la seva formació. 

• Informació: 

Adreso: ARIBAU, 153 
08036 BARCELONA 

Adreso electrònica: indae@indae.com 

Telèfon: 93 363 34 1 O 

Fax: 93 41 O 93 02 

Preinscripció: per determinar 

Inici de lo docència: 07/01/2002 

Import de lo matrícula: 2.600,00 € 

161 • Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 



Diploma d'extensió 

DIRECCIÓ, ORGANITZACIÓ l NEGOCIACIÓ COMERCIAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

RODOREDA ACERO, JOAN RAMON 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
160 

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

• Adre~at a: 

/ Quadres d'empresa i persones que hi estiguin interessades. 

• 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 

per determinar 

01 /02/2002 

Import de la matrícula: 1.082,00 € 

Cursos d' Extensió Universitària • 162 



Diploma d'extensió (Modalitat a distància) 

ECONOMIA SOCIAL l DIRECCIÓ DE LES ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE 

• Responsable: VIDAL MARTÍNEZ, ISABEL 
• Unitat orgànica: CENTRE D'ESTUDIS DE CIUTADANIA l SOCIETAT CIVIL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 340 

• Objectius: 

Estudiar les característiques pròpies de les Entitats Sense Ànim de Lucre i el seu paper 
en el desenvolupament del teixit social. 

• Adre~at a: 

Totes aquelles persones que, tot i exercint la seva activitat professional o voluntària en 
les Entitats Sense Ànim de Lucre, no disposa de titulació universitària o equivalent per 
poder cursar el master. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

CIES. ROSSELLÓ, 416, 1r 3a 
08025 BARCELONA 

info@mes-d.net 

93 436 31 02 

93 455 22 90 

del 01/11/2001 al 10/01 /2002 

01 /02/2002 

Import de la matrícula: 2.253,80 € 

163 • Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 



Certificat d'extensió 

EINES INFORMÀTIQUES PER AL DRET 

• Responsable: APARICIO PÉREZ, MIGUEL ÀNGEL 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 60 

• Objectius: 

formació dels alumnes de la Facultat de Dret orientada a conèixer eines informàtiques 
destinades específicament al futur exercici professional. 

• Adresat a: 

Alumnes matriculats en qualsevol dels ensenyaments de la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona. 

• Informació: 

Adresa: DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 43 49 

Fax: 93 402 43 54 

Preinscripció: del 01/02/2002 al 15/02/2002 

Inici de la docència: 01 /03/2002 

Import de la matrícula: 204,35 € 
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Certificat d'extensió 

EL MERCAT DE L'HABITATGE DE LLOGUER: UNA VISIÓ 
PRÀCTICA DE LA LLEI D'ARRENDAMENTS URBANS 

• Responsable: BERNARDOS DOMÍNGUEZ, GONZALO 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 45 

• Objectius: 

L'. objectiu general del curs és l'anàlisi del mercat de l'habitatge de lloguer a Espanya. 
En particular, el curs té com objectius: estudiar les avantatges e inconvenients de 
llogar un habitatge en lloc d'adquirir-lo, estudiar les principals sentencies judicials 
sobre el tema dels arrendaments urbans, analitzar la repercussió econòmica i jurídica 
de la LAU de 1994, diferenciar els diversos règims jurídics que existeixen sobre els 
lloguers dels habitatges, examinar l'evolució del mercat de l'habitatge de lloguer a 
Espanya durant les tres darreres dècades. 

• Adre!at a: · 

Estudiants de Dret, Econòmiques, Administració d'Empreses, Empresarials i 
Relacions Laborals; Professionals de l'administració e intermediació de finques. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 

gonber@eco.ub.es 

93 402 18 31 / 93 402 44 40 

93 403 58 32 

per determinar 

05/03/2002 

Import de la matrícula: 220,00 € 

165 • Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 



Certificat d'extensió 

ESPECIALITZACIÓ EN DRET ADMINISTRATIU 

• Responsable: FONT LLOVET, TOMÀS 
• Unitat orgànica: DEPT. DRET ADMINISTRATIU l DRET PROCESSAL 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 60 

• Objectius: 

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

• Adre~at a: 

Advocats, funcionaris i altres professionals relacionats amb l'Administració Públi
ca; Advocats, funcionaris i professionals que es relacionen amb l'administració 
pública i apliquen el dret administratiu. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 

font@dret.ub.es 

934024384 /934029033 

93 402 43 84 

per determinar 

11/03/2002 

Import de la matrícula: 510,86 € 
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Diploma d'extensió 

GESTIÓ DE LES RELACIONS LABORALS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

RODRÍGUEZ PASCUAL, JAIME 
FACULTAT DE DRET 
2 (anys acadèmics) 

300 

Proporcionar una teòrica i pràctica en matèria de relacions laborals dins de l'empresa i 
del seu entorn . 

• Adreçat a: 

l Dirigents sindicals. 

• Informació: 

Adreça: 

Adreça electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 

jrodri@d2.ub.es 

93 402 43 46 

93 402 43 54 

per determinar 

15/01 /2002 

Import de la matrícula: gratuït 

16 7 • Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Soci ols 



Certificat d'extensió 

INFORMÀTICA BÀSICA WINDOWS PELS ALUMNES 
DE L'ESCOLA D'EMPRESARIALS 

• Responsable: ROCAFORT NICOLAU, ALFREDO 
• Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 50 

• Objectius: 

Proporcionar una formació bàsica a l'alumnat de l'Escola Universitària d'Estudis 
Empresarials segons el projecte de formació informàtica de l'alumnat de la Universitat 
de Barcelona. 

• Adre~at a: 

l Alumnat de l'EU d'Estudis Empresarials. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

l nici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 

rodoreda@emp.ub.es 

93 402 19 92 l 93 402 19 93 

93 403 59 06 

per determinar 

12/02/2002 

Import de la matrícula: 150,00 € 
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Certificat d'extensió 

INFORMÀTICA BÀSICA WINDOWS PELS ALUMNES 
DE L'ESCOLA D'EMPRESARIALS 

• Responsable: ROCAFORT NICOLAU, ALFREDO 
• Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 50 

• Objectius: 

Proporcionar una formació bàsica a l'alumnat de l'Escola Universitària d'Estudis 
Empresarials segons el projecte de formació informàtica de l'alumnat de la Universitat 
de Barcelona. 

• Adre~at a: 

l Alumnat de l'EU d'Estudis Empresarials. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 

rodoreda@emp.ub.es 

934021992 / 934021993 

93 403 59 06 

per determinar 

01 /07/2002 

Import de la matrícula: 150,00 € 
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Certificat d'extensió 

MPAGAMENTS: LA PROPERA BATALLA 
DELS NEGOCIS DIGITALS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

LÓPEZ-JURADO GONZÀLEZ, MARÍA PILAR 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 

1 (any acadèmic) 
30 

Formar l'alumnat en les noves tecnologies de interne! movil i dotar-lo d'eines que li 
permetin analitzar els avantatges que representa per a l'empresa la implantació de 
noves tecnologies de pagaments amb movil. 

• Adre~at a: 

Les persones que vulguin aprofundir en els nous usos empresarials de les tecnologies 
de la informació. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 

mptopez@eco.ub.es 

93 402 19 62 l 93 402 19 59 

93 402 45 80 

per determinar 

15/04/2002 

Import de la matrícula: 165,00 € 
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Diploma d'extensió 

NOVES TECNOLOGIES EN LA GESTIÓ DE TRESORERIA 

• Responsable: CASANOVAS RAMON, MONTSERRAT 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
1 (any acadèmic) 

• Hores: 150 

• Objectius: 

Proporcionar i actualitzar els coneixements teòrics i pràctics dels professionals per tal 
que puguin desenvolupar les seves tasques d'una manera òptima en l'àmbit de la 
gestió de tresoreria, fent especial referència a l'estudi de les noves tecnologies 
apl icades al cash management del segle XXI. 

• Adresat a: 

Professionals vinculats o interessats en el cash management i les noves tecnologies 
aplicades a la gestió de tresoreria. 

• Informació: 

Adresa: AV. DIAGONAL, 690, 3a PLANTA 
08034 BARCELONA 

Adresa electrònica: montcas@eco.ub.es 

Telèfon: 93 402 19 60 

Fax: 93 402 45 80 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 01/02/2002 

Import de la matrícula: 2.404,05 € 
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Certificat d'extensió 

NOVES TECNOLOGIES EN LA RECERCA D'INFORMACIÓ 
ESTADÍSTICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SURIÑACH CARALT, JORDI 
DEPT. ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA l ECONOMIA ESPANYOLA 

1 (any acadèmic) 
30 

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: 

l Estudiants universitaris . Es faran tres grups de vint-i-quatre alumnes cadascun. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 

jrgarcia@eco.ub.es evaya@eco.ub.es 

93 402 18 24 

93 402 18 21 

del 01 /02/2002 al 22/02/2002 

02/04/2002 

Import de la matrícula: 159,27 € 
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Certificat d'extensió 

PERITATGE MÈDIC l PROCESSOS JUDICIALS 

• Responsable: SOLA DUEÑAS, ÀNGEL MANUEL 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 35 

• Objectius: 

Formació pràctica sobre la prova i les incidències de les malalties i els trastorns de la 
salut en els procediments judicials. 

• Adre~at a: 

Llicenciats en dret, medicina i psicologia. Graduats en Criminologia i Política Criminal i 
en Investigació Privada. 

• Informació: 

Adreça: · 

Adreça electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 

carlesv@dret.utJ.es 

93 402 43 69 

93 403 58 64 

del 14/01/2002 al 31/01 /2002 

06/03/2002 

Import de la matrícula: 210,35 € 
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Certificat d'extensió 

RÈGIM JURÍDIC DE LA IMMIGRACIÓ 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

DÍEZ BUESO, LAURA 
DEPT. DRET CONSTITUCIONAL l CIÈNCIA POLÍTICA 
1 (any acadèmic) 
50 

El curs té com a objectiu principal oferir una formació completa, teòrica i pràctica, en 
matèria d'estrangeria. Donada la recent modificació legal i reglamentària de la 
normativa sobre immigració a Espanya, i la posterior aprovació de normativa 
autonòmica per part de la Generalitat de Catalunya, la finalitat és apropar als estudiants 
del curs a aquest nou sistema juíridic. 

• Adreçat a: 

Funcionaris públics i profesionals que treballen en tasques connectades amb la 
immigració, membres de sindicats i ONG o d'associacions d'immigrants. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

FACULTAT DE DRET UB, AV DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 

ldiez@dret.ub.es 

93 402 44 08 

93 402 44 09 

del 15/10/2001 al 18/01 /2002 

23/01 /2002 

Import de la matrícula: 250,00 € 
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Certificat d'extensió 

SELECCIÓ DE PERSONAL 

• Responsable: ROCAFORT NICOLAU, ALFREDO 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 

1 (any acadèmic) 

• Hores: 60 

• Objectius: 

Desenvolupar els coneixements necessaris perquè els participants puguin aplicar els 
sistemes i les tècniques de selecció de personal. 

• Adreçat a: 

Diplomats en Ciències Empresarials, llicenciats en Ciències Econòmiques i en Dret, 
psicòlegs, sociòlegs, professionals de l'empresa. 

• Informació: 

Ad resa: AV. DIAGONAL, 696, 1a PLANTA, DESP. 119 
08034 BARCELONA 

Adresa electrònica: 3cicle@emp.d2.ub.es 

Telèfon: 93 402 19 92 l 93 402 19 93 

Fax: 93 403 59 06 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 25/02/2002 

Import de la matrícula: 432,00 € 
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Certificat d'extensió 

SOCIOLOGIA DE LA SEXUALITAT: 
ESTUDIS LÈSBICS l GAIS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

GUASCH ANDREU, ÒSCAR 
DEPT. SOCIOLOGIA l ANÀLISI DE LES ORGANITZACIONS 
1 (any acadèmic) 
20 

Donar a conèixer la realitat social i política lèsbica i gai a Catalunya des de la 
perspectiva de les Ciències Socials. Proporcionar coneixements per conviure amb la 
real itat de la diversitat sexual en una societat democràtica. 

• Adresat a: 

l Públic en general 

• l nformació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

l nici de la docència: 

DEPT. SOCIOLOGIA l ANÀLISI DE LES ORGANITZACIONS 
08028 BARCELONA 

lesgay2002@hotmail.com 

93 402 18 04 

93 402 18 04 

per determinar 

29/04/2002 

Import de la matrícula: 60,00 € 
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Diploma d'extensió 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ APLICADES 
AL TURISME 

• Responsable: ANDRÉ ROMERO, ENCARNACIÓN 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES l SOCIALS 
• Durada: 2 (anys acadèmics) 
• Hores: 300 

• Objectius: 

Prove'fr al participant d'una visió global i estratègica de l'ús dels STIC (Sistemes i 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació), capacitant-lo per a la presa de 
decisions en aspectes competitius primordials; Entendre les tendències i les claus de 
la nova economia digital; Ser capaços de planificar la presència a Internet amb èxit, 
orientant el seu potencial estratègicament per incrementar la capacitat de negoci; 
Crear el perfi l pont entre l'expert en turisme i l'expert en TI (Tecnologies de la 
Informació), orientat a millorar les fases operatives i estratègiques, utilitzant els STIC 
per tal d'assoli r avantatges competitius. 

• Adre!af a: 

Diplomats en Turi sme, Tècnics en Empreses i Activitats; Llicenciats i diplomats que 
vulguin orientar el seu perfil cap el de Directors o responsables de la gestió dels STIC 
en les empreses turístiques; Directius i professionals dels sector involucrats en el 
desenvolupament i gestió de projectes de la seva empresa, relacionats amb l'ús dels 
STIC. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. CAN MARCET, 36-38 
08035 BARCELONA 

cett@cett.es 

93 428 07 77 

93 428 67 77 

per determinar 

04/02/2002 

Import de la matrícula: 1.863, 13 € (1r any) 
2.283,84 € (2n any) 
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Certificat d'extensió 

TELETREBALL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

TUGORES QUES, JUAN 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 

50 

Formació de les eines necessanes de les tecnologies de la informació i de la 
comunicació (TIC),per tal que qualsevol persona amb una formació d'especialització, 
pugui oferir els seus serveis professionals mitjançant internet. 

• Adresat a: 

l 
Persones amb una especialització professional que desitji oferir els seus serveis 
mitjançant internet. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

OLGARIA. PASSEIG DE GRÀCIA, 12, 1a PLANTA 
08007 BARCELONA 

redsv@redsv.com 

93 342 43 98 

per determinar 

07/01 /2002 

Import de la matrícula: 1.050,00 € 
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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 llicenciatu ra 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 lli cenciatura en Ciències Actuarials i Financeres. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 

claramun@eco.ub.es 

93 403 57 44 

93 403 72 72 

del 11/02/2002 al 18/02/2002 

18/02/2002 

Import de la matrícula: 180,50 € 

179 • Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 



Certificat d'extensió 

VISUAL BASIC AVANÇAT: APLICACIÓ EMPRESARIAL 

• Responsoble: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

POCIELLO GARCÍA, ENRIQUE 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
1 (any acadèmic) 
30 

Proporcionar a l'alumne els coneixements necessaris que li permetin desenvolupar 
aplicacions informàtiques professionals amb Visual Basic. 

• Adresat a: 

Alumnes d'Estadística, Ciències Actuarials, Administració i direcció d'Empreses i 
qualsevol persona interessada. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 

pociello@eco.ub.es 

934029090 / 934021953 

93 402 19 53 

del 01 /12/2001 al 31 /01 /2002 

11/02/2002 

Import de la matrícula: 120,00 € 
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Diploma d'extensió 

ADOBE PHOTOSHOP 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROSELL ORTIZ, LAURA 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

1 (any acadèmic) 
30 

l Proporcionar una capacitació elevada en les tècniques de PhotoShop. 

• Adresat a: 

l Dissenyadors gràfics, publicistes i públic en general. 

• 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 144,24 € 
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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. 

• Adresat a: 

Públic en general, especialment persones que per raó de la seva feina necessitin 
util itzar sistemes informàtics de dibuix assistit per ordinador (delineants, arquitectes, 
dissenyadors, etc.). 

• 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 288,49 € 
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Diploma d'extensió 

BASES DE DADES EN BIOLOGIA MOLECULAR 

• Responsable: SÀNCH EZ PLA, ALEXANDRE 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

1 (any acadèmic) 

• Hores: 10 

• Objectius: 

Conèixer 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 dur-los a 
terme a nivell introductori . 

• Adresat a: 

l Professionals i estudiants de Biologia, Farmàcia, Medicina o disciplines afins. 

• Informació: 

Adre~a: 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 48,08 € 
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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 en bases de dades d'Acces 2000. Aprendre a crear i a 
automatitzar aplicacions amb assistents i macros, i aprendre a desenvolupar 
aplicacions mitjançant programació amb Visual Basic per a aplicacions. 

• Adre~at a: 

l Estudiants, professionals i públic en general que tingui coneixements bàsics d'Acces. 

• 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 144,24 € 
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Diploma d'extensió 

CRIPTOGRAFIA: COMUNICACIONS XIFRADES 

• Responsable: VILA OLIVA, M. NURIA 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objectius: 

El curs vol ser una introducció teòrico-pràctica als conceptes i tècniques bàsiques de 
la criptografia. 

• Adresat a: 

l Estudiants i estudiosos de la criptografia i públic en general. 

• 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 72, 12 € 
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Diploma d'extensió 

DE LA PEDRA A LA MÀQUINA: ENGINYS DE CÀLCUL 

• Responsoble: PLA CARRERA, JOSÉ 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objecti us: 

La idea bàsica d'aquest curs és fer un passeig per la història per esbrinar alguns dels 
algorismes -procediments regits per regles ben definides i que s'apliquen de forma 
reiterada- que s'han anat desenvolupant en els àmbits més diversos. 

• Adre1at a: 

l Estudiants i públic en general. 

• Informació: 

Adresa: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 

08028 BARCELONA 

Te lèfo n: 93 403 58 01 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: per determinar 

In ici de la docència: 01 /04/2002 

Import de la matriculo: 72, 12 € 
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Diploma d'extensió 

DIBUIX BOTÀNIC 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objectius: 

Utilització del dibuix com una via d'expressió en l'àmbit de la botànica, coneixem les 
tècniques i els mètodes emprats habitualment en aquest camp. 

• Adresat a: 

Professors, estudiants, investigadors, il lustrador i qualsevol persona interessada per 
la comunicació dels coneixements sobre les plantes mitjançat el dibuix. 

• Informació: 

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

Telèfon: 93 402 11 03 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 01/04/2002 

Import de la matrícula: 84, 14 € 

189 • Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques 



Diploma d'extensió 

EL NANOCOSMOS: ON LA FÍSICA, LA BIOLOGIA 
l LA QUÍMICA CONFLUEIXEN 

• Responsable: SAMITIER MARTÍ, JOSEP 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objectius: 

En el curs es vol donar una visió general sobre els avenços i desenvolupament en 
l'àmbit de la Nanobiociència, amb les implicacions científiques, tecnològiques, 
econòmiques i socials que es preveuen de la nanotecnologia en aquest segle XXI. 

• Adre~at a: 

Estudiants de segon cicle de Llicenciatures i Enginyers de Ciències Experimentals i 
Matemàtiques i de Ciències de la Salud. Llicenciats interessats en conèixer aquest nou 
camp de recerca interdisciplinar. 

• Informació: 

Adreça: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

93 402 11 03 

93 402 11 05 

per determinar 

01/04/2002 

Import de la matrícula: 72, 12 € 

191 • Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques 



Diploma d'extensió 

ELABORACIÓ DE COL·LECCIONS ZOOLÒGIQUES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SERRA SORRIBES, ANTONI l MATEOS FRÍAS, EDUARDO 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 
10 

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: 

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 /04/2002 

Import de la matrícula: 69, 12 € 
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Diploma d'extensió 

ELEMENTS DE PROGRAMACIÓ EN INTERNET 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROSELL ORTIZ, LAURA 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

1 (any acadèmic) 

30 

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. 

• Adre~at a: 

\ Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica. 

• 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 

01/04/2002 

Import de la matrícula: 159,27 € 
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Diploma d'extensió 

ELS INVERTEBRATS. IDENTIFICACIÓ MORFOLÒGICA 
l ECOLÒGICA DELS GRANS GRUPS l LES ESPÈCIES 
MÉS COMUNS 

• Responsable: SERRA SORRIBES, ANTONI 

• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 1 O 

• Ob jectius: 

Proporcionar a l'alumnat la capacitat per reconèixer les característiques que 
diferencien els grups d'invertebrats, i per 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: 

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 /04/2002 

Import de la matrícula: 69, 12 € 
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Diploma d'extensió 

ELS INVERTEBRATS. IDENTIFICACIÓ MORFOLÒGICA 
l ECOLÒGICA DELS GRANS GRUPS l LES ESPÈCIES 
MÉS COMUNS 

• Responsable: SERRA SORRIBES, ANTONI 

• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 1 O 

• Ob jectius: 

Proporcionar a l'alumnat la capacitat per reconèixer les característiques que 
diferencien els grups d'invertebrats, i per 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 : 

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 /04/2002 

Import de la matrícula: 69, 12 € 

Cursos d' Extensió Universitària • 194 



Diploma d'extensió 

EXCEL PROFESSIONAL AMB VISUAL BASIC 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

MIÑAR RO ALONSO, ANTONIO 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 

30 

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!af 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: 

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 

01/04/2002 

Import de la matrícula: 144,24 € 
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Certificat d'extensió 

FONTS D'INFORMACIÓ EN BIOLOGIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada : 

• Hores: 

• Objectius: 

ROSELL ORTIZ, LAURA 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

1 (any acadèmic) 
30 

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

• Adresat a: 

[ Estudiants de 1r i 2n cicle de l'ensenyament de Biologia. 

• Informació: 

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

Telèfon: 93 402 11 03 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: del 02/1 2/2001 al 31/12/2001 

Inici de la docència: 01 /01/2002 

Import de la matrícula: 60, 10 € 
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Certificat d'extensió 

FONTS D'INFORMACIÓ EN BIOQUÍMICA 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 

• Hores: 30 

• Objectius: 

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

• Adreíaf a: 

l Estudiants de 1r i 2n cicle de l'ensenyament de Bioquímica. 

• Informació: 

Adre~a: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 402 11 03 

~x: 934021105 

Preinscripció: del 02/12/2001 al 31/12/2001 

Inici de la docència: 01 /01 /2002 

Import de la matrícula: 60, 10 € 
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Cert ificat d'extensió 

FONTS D'INFORMACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA 

• Responsable: LAURA ROSELL ORTIZ 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

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

• Adresat a: 

l Alumnes de 1r i 2n cicle de l'ensenyament d'Enginyeria química. 

• Informació: 

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

Telèfon: 93 402 11 03 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: del 02/12/2001 al 31/12/2001 

Inici de la docència: 01/01/2002 

Import de la matrícula: 60, 1 O€ 
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Certificat d'extensió 

FONTS D'INFORMACIÓ EN FÍSICA 
l ENGINYERIA ELECTRÒNICA 

• Responsable: LAURA ROSELL ORTIZ 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

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

• Adre~at a: 

l Estudiants de 1r i 2n cicle de l'ensenyament de Física i Enginyeria Electrònica. 

• l nformació: 

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

Telèfon: 93 402 11 03 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: del 02/12/2001 al 31 /12/2001 

Inici de la docència: 01 /01 /2002 

Import de la matrícula: 60, 10 € 

199 • Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques 



Certificat d'extensió 

FONTS D'INFORMACIÓ EN GEOLOGIA 
l ENGINYERIA GEOLÒGICA 

• Responsable: LAURA ROSELL ORTIZ 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

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

• Adresat a: 

l Estudiants de 1r i 2n cicle dels ensenyaments de Geologia i Enginyeria geològica. 

• Informació: 

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

Telèfon: 93 402 11 03 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: del 02/12/2001 al 31/12/2001 

Inici de la docència: 01 /01 /2002 

Import de la matrícula: 60, 10 € 
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Certificat d'extensió 

FONTS D'INFORMACIÓ EN MATEMÀTIQUES 

• Responsable: LAURA ROSELL ORTIZ 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

OIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 

• Hores: 30 

• Objectius: 

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

• Adre~at a: 

l Estudiants de 1r i 2n cicle de l'ensenyament de Matemàtiques. 

• l nformació: 

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

Telèfon: 93 402 11 03 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: del 02/12/2001 al 31 /12/2001 

Inici de la docència: 01/01/2002 

Import de la matrícula: 60, 1 O€ 
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Diploma d'extensió 

FOTOGRAFIA DE LA NATURA: INICIACIÓ l TÈCNIQUES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

SERRA SORRIBES, ANTONI 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

1 (any acadèmic) 
30 

l Donar a conèixer els conceptes bàsics de la fotografi a orientada a la natura. 

• Adresat a: 

l Persones amants de la natura i que tinguin càmera fotogràfica. 

• 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 93, 16 € 
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Diploma d'extensió 

FRONTPAGE 98 
(PUBLICACIÓ DE PÀGINES l DOCUMENTS A LA WEB) 

• 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 web i per administrar una web. 

• Adresat a: 

J Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica. 

• Informació: 

Adre~a: 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 60, 1 O€ 
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1: 

Diploma d'extensió 

GESTIÓ DE RESIDUS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROSELL ORTIZ, LAURA 

OIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 
40 

Donar a conèixer la problemàtica dels residus generats, tant pel que fa al 
mediambiental com a la salut, per poder-los caracteritzar, avaluar i per poder-ne 
decidir un bon destí seguint la documentació adequada. 

• Adresat 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 de la mala gestió 
dels residus. 

• Informació: 

Adresa: 

Telèfon: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 01 /04/2002 

Import de la matrícula: 192,32 € 
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Diploma d'extensió 

INTRODUCCIÓ A JAVA 
(EL LLENGUATGE DE LA XARXA INTERNET} 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

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: 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 168,28 € 
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l 
Diploma d'extensió 

INTRODUCCIÓ A MATLAB 

• Responsable: MIÑARRO ALONSO, ANTONIO 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Familiaritzar els alumnes amb l'entorn de treball i les possibil itats de càlcul i 
representació gràfica del paquet Matlab. Afavorir la implementació del Matlab en el 
treball quotidià de l'investigador científic. 

• Adre~at a: 

l 
Usuaris que desitgin introduir-se en la utilització d'un programa de càlcul 
representació matemàtica que s'adapta a multitud de camps científics. 

• l nformació: 

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 /04/2002 

Import de la matrícula: 144,24 € 
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Diploma d'extensió 

LA RESTAURACIÓ AMBIENTAL 
EN ÀREES DEGRADADES MEDITERRÀNIES 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

1 (any acadèmic) 
• Hores: 40 

• Objectius: 

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. 

• Adre!at 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: 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 180,30 € 
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Diploma d'extensió 

LA SEGURETAT A LES PLANTES QUÍMIQUES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

GIMÉNEZ 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 les 
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 a les plantes 
químiques 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. 

• Informació: 

Adre~a: 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: 01/04/2002 

Import de la matrícula: 150,25 € 
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Diploma d'extensió 

LATEX 2E {PUBLICACIÓ D'ARTICLES l LLIBRES) 

• Responsable: MOLINA COMPTE, ALFREDO 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objectius: 

Conèixer els fonaments de la publicació d'articles i llibres on hi hagi necessitat 
d'escriu re fórmules matemàtiques amb un bon format. 

• Adresat a: 

J Persones que escriguin treballs amb un alt contingut de fórmules. 

• 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 72, 12 € 
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Diploma d'extensió 

LINUX l BASES DE DADES ORACLE 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROSELL ORTIZ, LAURA 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 
20 

l Aprofundir l'àmbit de les bases de dades amb el sistema operatiu Linux. 

• Adresat 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: 

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: 01/04/2002 

Import de la matrícula: 132,22 € 
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Diploma d'extensió 

MATHEMATICA: UNA EINA INTEGRADA 
PER A FER MATEMÀTIQUES 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
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: 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 144,24 € 
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Diploma d'extensió 

MICROSTATION APLICAT A LA CARTOGRAFIA DIGITAL 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 60 

• Objectius: 

Introduir a l'alumne a la utilització del programa ed CAD Microstation amb la intenció 
que assoleixi els coneixements necessaris per dur a terme la digitalització, anàlisi i 
consulta d'un document. 

• Adresat a: 

Public en general, espcialment a persones interessades en l'aprenentatge del 
funcionament del programa Microstation en el camp de la cartografia digital i 
l'ordenació del territori: geòlegs, geògrafs, biòlegs, mdelineants, dissenyadors, 
topògrafs. etc. 

• Informació: 

Adresa: TRAVESSERA DE LES CORTS 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 403 58 01 

Fax: 93 40211 05 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 1/4/2002 

Import de la matrícula: 168,28 € 
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Diploma d'extensió 

MINERALS PRECIOSOS: EL MÓN DE LES GEMMES 

• Responsable: NOGUÉS CARULLA, JOAOUÍN MARÍA 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

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. 

• Adresat a: 

l Persones que vulguin saber què són les gemmes i quines en són les característiques. 

• Informació: 

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

Telèfon: 93 403 58 01 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: per determinar 

Inici de lo docència: 01/04/2002 

Import de lo matrícula: 108, 18 € 
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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. 

• Adresat a: 

l Afeccionats a l'observació astronòmica. 

• 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 120,20 € 
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Diploma d'extensió 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A BIÒLEGS 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

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. 

• Adresat a: 

Professionals biòlegsi 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: 

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 /04/2002 

Import de la matrícula: 84, 14 € 
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Diploma d'extensió 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A FÍSICS 

• 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 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 84, 14 € 
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Diploma d'extensió 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A GEÒLEGS 

• 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 relacionats amb les 
condicions de seguretat i amb el medi ambient on es desnvolupa el treball. 

• Adre!at a: 

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: 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 84, 14 € 
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Diploma d'extensió 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A QUÍMICS 

• 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 trebal l. 

• Adresat a: 

Químics professionals i estudiants de química que vulguin conèixer els continguts de 
la prevenció de riscos laborals. 

• 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 84, 14 € 
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Diploma d'extensió 

PROGRAMACIÓ AMB VISUAL BASIC 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 

• Hores: 30 

• Objectius: 

Conèixer les característiques principals de l'entorn de programació Visual Basic i 
adquirir coneixements de programació que permetin crear aplicacions potents. 

• Adre~at a: 

l Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica. 

• Informació: 

Adre~a: 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: 01/04/2002 

Import de la matrícula: 144,24 € 
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! 

11 

Diploma d'extensió 

PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES 
l DESENVOLUPAMENT RÀPID D'APLICACIONS 
AMB DELPHI 

• Responsable: SÀNCHEZ 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 l'Object 
Pascal i realitzar programes potents de manera senzilla fent servir el Delphi . 

• Adre!at a: 

l 
Persones que tinguin interès a introduir-se en la programació visual i realitzar 
programes potents de manera senzilla. 

• Informació: 

Adre~a: 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: 01/04/2002 

Import de la matrícula: 144,24 € 
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Diploma d'extensió 

QUÍMICA A INTERNET 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ALEMANYCAHNER,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.). 

• Adresat a: 

l Professorat d'ensenyament secundari i docents en general. 

• Informació: 

Adre~a: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docèn cia: 

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

93 403 58 01 

93 402 11 05 

per determinar 

01 /04/2002 

Import de la matrícula: 66, 11 € 
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Diploma d'extensió 

TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEPARACIÓ: 
CURS PRÀCTIC DE CROMATOGRAFIA DE GASOS 

• Responsable: PUIGNOU GARCÍA, 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: 

Adre~a : TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 403 58 0.1 

Fax: 93 402 11 05 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 01 /04/2002 

Import de la matrícula: 150,25 € 
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Diploma d'extensió 

TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEPARACIÓ: 
CURS PRÀCTIC DE CROMATOGRAFIA DE LÍQUIDS 

• Responsable: BARBOSA TORRALBO, JOSÉ 
• 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 pe que fa a l'ús de la cromatografia de líquids (LC). 

• Adresat a: 

l Tècnics de laboratori, llicenciats i enginyers. 

• 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 150,25 € 
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Diploma d'extensió 

TÈCNIQUES ESPECTROSCÒPIQUES D'ANÀLISI: 
CURS PRÀCTIC D'ESPECTROSCÒPIA MOLECULAR l ATÒMICA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

PUIGNOU GARCÍA, LLUÍS 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 
20 

Actualitzar i ampliar els coneixements teòrics i pràctics de les tècniques espec
troscòpiques 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. 

• Adre~at a: 

l Tècnics de laboratori, llicenciats i enginyers. 

• 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 150,25 € 
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Diploma d'extensió 

UN TOMB PER LA GALÀXIA: 
DEL SISTEMA SOLAR A LES ESTRELLES 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objectius: 

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. 

• Adresat a: 

Persones interessades en l'astronomia que vulguin iniciar-se i aprofundir en l'estudi 
del Sistema Solar i de la Via Làctia. 

• 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 102, 17 € 
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Diploma d'extensió 

UNA PASSEJADA INFORMAL PER LA BIOINFORMÀTICA 

• Responsable: SÀNCHEZ PLA, ALEXANDRE 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada : 1 (any acadèmic) 
• Hores: 1 O 

• Objectius: 

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. 

• Adre!at a: 

[ Estudiants i estudiosos de les ciències de la vida i de la salut i públic en general. 

• Informació: 

Adre~a : 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 48,08 € 
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Diploma d'extensió 

UNIX PER USUARIS 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 

1 (any acadèmic) 

• Hores: 10 

• Objectius: 

l Conèixer els conceptes bàsics de l'UNIX. 

• Adresat a: 

l Usuaris que han de treballar amb sistemes UNIX. 

• l nformació: 

Adre~a: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telèfon: 93 403 58 01 

Fax: 93 402 11 05 

Preinmipció: per determinar 

Inici de la docència: 01/04/2002 

Import de la matrícula: 72, 12 € 
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Diploma d'extensió 

UNIX-LINUX. ADMINISTRACIÓ AVANÇADA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROSELL ORTIZ, LAURA 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
1 (any acadèmic) 
10 

r Aprofundir en el sistema operatiu UNIX en l'àmbit de l'administració, la seguretat i els 
l 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: 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 108, 18 € 
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Diploma d'extensió 

UNIX-LINUX. ADMINISTRACIÓ BÀSICA 

• Responsable: ROSELL ORTIZ, LAURA 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 20 

• Objectius: 

Proporcionar coneixements bàsics i suficients per desenvolupar tasques d'instal 
lació, administració i manteniment de sistemes UNIX en xarxa. 

• Adreçat a: 

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

• 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 /04/2002 

Import de la matrícula: 129,22 € 
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Divisió de Ciències 

de l'Educació 



Diploma d'extensió 

ACTIVITAT FÍSICA l GENT GRAN 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROMEA CASTRO, CELIA/ BURRIEL PALOMA, JOAN CARLES 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
1 (any acadèmic) 
150 

Sensibil itzar l'alumnat envers del món de la gent gran i aconseguir que adquireixin els 
coneixements necessaris per poder dur a terme un programa d'activitat física amb 
grups de gent gran i totes aquelles exigències que això comporta. 

• Adresat a: 

Llicenciats, diplomats i estudiants de Ciències de l'Educació Física i de l'Esport, 
fisioterapèutes, assistents socials, monitors/ores, infermers/eres i tècnics esportius. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

INEFC CENTRE DE BARCELONA. AV. DE L'.ESTADI, S/N 
08038 BARCELONA 

jburriel@correu.gencat.es 

93 425 54 45 

93 426 36 17 

del 01/11/2001 al 30/11/2001 

10/01 /2002 

Import de la matrícula: 480,81 € 
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Diploma d'extensió (Modalitat a distància) 

ACTIVITAT FÍSICA l SALUT 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

ROMEA CASTRO, CELIA l PEIRAU l TERÉS, XAVIER 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 80 

• Objectius: 

Proporcinar les bases metodològiques i científiques per a la preparació de programes 
d'activitat física i salut. Aportar les tècniques i els recursos necessaris per la 
desenvolupament professional. 

• Adre~at a: 

l Llicenciats en Educació Física i tècnics esportius. 

• Informació: 

Adresa: INEFC MÈDIA. AV. DE L'.ESTADI, S/N 
08038 BARCELONA 

Adresa electrònica: inefcmedia@correu.inefc.es 

Telèfon: 93 425 54 45 

Fax: 93 426 36 17 

Preinscripció: del 20/09/2001 al 30/11/2001 

Inici de la docència: 08/01/2002 

Import de la matrícula: 480,80 € 
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Certificat d'extensió 

ACTIVITATS FÍSIQUES DIRIGIDES: L'AERÒBIC l L'STEP 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROMEA, CELIA l MARID LLORET l COS, FRANCESC 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
1 (any acadèmic) 

80 

Capacitar l 'alumnat per dirigir les activitats físiques bàsiques actuals que 
s'imparteixen en sales i gimnassos, proporcionant els coneixements bàsics 
d'aeròbic . 

• Adre!af a: 

Llicenciats, diplomats i estudiants d'Educació Física i de l'Esport, tècnics esportius i 
monitors/ores. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

INEFC CENTRE BARCELONA. AV. DE L'ESTADI, SN 
08038 BARCELONA 

mlloret@correu.gencat.es l fcos@correu.gencat.es 

93 425 54 45 

93 426 36 17 

del 01/11/2001 al 30/11/2001 

01/02/2002 

Import de la matrícula: 540,91 € 
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Diploma d'extensió (Modalitat a distància) 

ACTIVITATS FÍSIQUES PER A GENT GRAN 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

ROMEA CASTRO, CELIA l SOLER VILA, ÀNGELS 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 80 

• Objectius: 

Conèixer els aspectes fonamentals del procés d'envelliment biopsicosocial per a 
poder adequar l'exercici físic i interaccionar correctament amb la gent gran. Conèixer 
les diferents activitats fís iques que permeten la intervenció en els programes 
sociomotrius per a gent gran. Comprendre les estratègies didàctiques que possibiliten 
l'ensenyament i l'aprenentatge segons el tipus de grup i l'activitat proposada. Conèixer 
els aspectes organitzatius que permeten el desenvolupament correcte dels programes 
sociomotrius amb gent gran. 

• Adre~at a: 

Mestres i llicenciats en Educació Física; fisioterapeutes, pedagogs, gerontòlegs, 
educadors socials i treballadors socials especialitzats en gent gran. 

• Informació: 

Adresa: INEFC MÈDIA. AV DE l.'.ESTADI, S/N 
08038 BARCELONA 

Adresa electrònica: inefcmedia@correu.inefc.es 

Telèfon: 93 425 54 45 

Fax: 93 426 36 17 

Preinscripció: del 20/09/2001 al 30/11/2001 

Inici de la docència: 08/01/2002 

Import de la matrícula: 480,80 € 
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Certificat d'extensió 

ANÀLISI BIOENERGÈTICA. PER ENCARAR L'ESTRÈS 
PROFESSIONAL l ELS ESFORÇOS DE LA VIDA 

• Responsable: MARBA MAS, TERESA 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 40 

• Objectius: 

Oferir alternatives i eines als educadors per encarar les situacions d'estrès que es 
presenten en la seva tasca professional. Prendre consciència dels processos 
psicofísics i entendre els mecanismes de l'estrès i les tensions. Conèixer i 
experimentar el model d'anàlisi bioenergètica i altres enfocaments complementaris. 

• Adre~at a: 

l Mestres, educadors i estudiants universitaris. 

• Informació: 

Adreça: 

Adreça electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PASSEIG VALL HEBRON, 171 , EFIFICI LLEVANT 
08035 BARCELONA 

tmarba@d5.ub.es 

93 403 50 71 

93 403 50 15 

del 01/11/2001 al 21 /12/2001 

02/02/2002 

Import de la matrícula: 350,00 € 
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Certificat d'extensió 

DEMOCRÀCIA l EDUCACIÓ EN VALORS 
A IBEROAMÈRICA 

• Responsable: BUXARRAIS ESTRADA, MARIA ROSA 
• Unitat orgànica: INSTITUT DE CIÈNCIES DE l'.EDUCACIÓ 

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

• Ob jectius: 

Formar teòricament i pràctica formadors/ores en l'àmbit de l'educació en valors. 
Facilitar recursos i estratègies per al treball en el centre educatiu. Proposar 
procediments i promoure actituds favorables per integrar l'educació en valors en 
projectes educatius i curriculars dels centres. Dissenyar projectes contextualitzats 
d'educació en valors. 

• Adresat a: 

l Professorat d'educació primària i secundària. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adreso electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de lo docència: 

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

peva@d5.ub.es 

93 403 52 43 

per determinar 

11/02/2002 

Import de lo matrícula: 1.080,00 € (1r any) 
1.080,00 € (2n any) 
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Certificat d'extensió 

ELABORACIÓ DE PROJECTES DE LLOCS WEB 
EN ENTORNS CORPORATIUS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

CENTELLES VELILLA, MIQUEL ÀNGEL 
FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA l DOCUMENTACIÓ 
1 (any acadèmic) 
30 

Conèixer les condicions específiques del desenvolupament de llocs web en entorns 
corporatius. Conèixer la metodologia i els procediments per a la planificació i la gestió 
del desenvolupament de projectes web. Adquirir coneixements i habilitats per a la 
concepció i la implementació de sistemes d'organització i de recuperació de la 
informació. Conèixer el funcionament i les possibilitats d'aplicacions informàtiques 
per al desenvolupament integrat de llocs web. 

• Adresat a: 

Estudiants de segon i tercer cicles de qualsevol estudi que vulguin orientar els seus 
objectius professionals cap a portals especialitzats i professionals vinculats al 
desenvolupament de projectes de desenvolupament de llocs web. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

MELCIOR DE PALAU, 140 
08014 BARCELONA 

SECEN13P@D5.UB.ES 

93 403 57 70 

93 403 57 72 

per determinar 

01/05/2002 

Import de la matrícula: 144,30 € 
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Certificat d'extensió 

ESPECIALISTA EN PSICOMOTRICITAT ESCOLAR 

• Responsable: COSTA CANALS,MONTSE l MENÉNDEZ MONTAÑÉS,CONCHA 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 

FACULTAT DE PSICOLOGIA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 200 

• Objectius: 

Proporcionar als mestres una formació específica en psicomotricitat, a través d'un 
treball interdisciplinar i fent una atenció a les noves demandas socials; Formar els 
mestres en una nova perspectiva del desenvolupament maduratiu del nen en el que el 
cos. l'acció i el moviment adquireix un significat; Capacitar a tots els mestres 
participants en el curs, en !'utilització de les competencies necessàries per a 
desenvolupar amb eficàcia un projecte d'educació psicomotriu en les etapes 
d'educació infantil i primària; Detectar dificultats i/o petits conflictes. que acostuman a 
aparèixer a l'escola, encaminant la seva canalització i intervenció preventiva per part 
del mestre, com a facilitador de situacions d'evolució i integració social , mitjançant la 
psicomotricitat. 

• Adresat a: 

A persones sense titulació que presentan experiencia en aquest camp; Mestres de 
diferents especialitats, educadors i professors d'Educació Infantil i Primaria. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

l nici de la docència: 

EDIFICI LLEVANT - 2n PIS, DESP. 202 
08035 BARCELONA 

mcosta@d5.ub.es 

93 403 50 1 o 
93 403 50 97 

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

15/01 /2002 

Import de la matrícu la: 1.202,02 € 
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Certificat d'extensió 

FONTS D'INFORMACIÓ PER A LA RECERCA EN CIÈNCIES 
DE LA SALUT 

• Responsable: RODRÍGUEZ GAIRÍN, JOSÉ MANUEL 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA l DOCUMENTACIÓ 
1 (any acadèmic) 

• Hores: 30 

• Objectius: 

Oferir el coneixement de les eines fonamentals per a la recerca d'informació en 
Ciències de la Salut: Bases de dades bibliogràfiques, recursos a Internet, etc. 

• Adresat 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 aquells que tinguin 
com objectiu el desenvolupament de treballs científics, tesis doctorals, etc. 

• Informació: 

Adresa: MELCIOR DE PALAU, 140 
08014 BARCELONA 

Ad resa electrònica: SECEN13P@05.UB.ES 

Telèfon: 93 403 57 70 

Fax: 93 403 57 72 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 01/01 /2002 

Import de la matrícula: 144,30 € 
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Certificat d'extensió 

GESTIÓ DEL CANVI A LES BIBLIOTEQUES 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: -

MAÑA TERRE, M. T. l MASSISIMO SÀNCHEZ DE BOADO, À. 
FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA l DOCUMENTACIÓ 
1 (any acadèmic) 
30 

Adquirir coneixements per entendre els processos de canvi i els elements que poden 
entorpir-los o facilitar-los. Desenvolupar habilitats per assumir i/o dirigir els processos 
de canvi a les biblioteques 

• Adre!at a: 

r Bibliotecaris en exercici a biblioteques del sistema bibliotecari de Catalunya de 
l qualsevol tipologia. 

• l nformació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

l nici de la docència: 

MELCIOR DE PALAU, 140 
08014 BARCELONA 

bibdoc@fbd.ub.es 

93 403 57 70 

93 403 57 72 

per determinar 

08/04/2002 

Import de la matrícula: 108, 18 € 
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Diploma d'extensió 

GESTIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROMEA, CELIA l CELMA, JOAN 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
1 (any acadèmic) 
80 

(Modalitat a distància) 

Proporcionar les bases metodològiques de la gestió esportiva municipal. Aportar les 
tècniques i recursos necessaris pel desenvolupament professional. 

• Adre!at a: 

l Responsables de la gestió esportiva. 

• Informació: 

Adresa: INEFC MÈDIA; AV. DE L'ESTADI, S/N 
08038 BARCELONA 

Adresa electrònica: inefcmedia@correu.inefc.es 

Telèfon: 93 425 54 45 

Fax: 93 426 36 17 

Preinscripció: del 20/09/2001 al 30/11 /2001 

Inici de la docència: 08/01 /2002 

Import de la matrícula: 480,80 € 
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Certificat d'extensió 

GESTIÓ l DIRECCIÓ DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS 
(D 'ENSENYAMENT PRIMARI l SECUNDARI) 

• Responsable: BORRELL FELIP, NÚRIA l ANTÚNEZ, SERAFÍN 
• Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA l ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 60 

• Objectius: 

Capacitar l'alumnat per a l'exercici de la funció directiva. Conèixer i utilitzar 
instruments per a l'organització i la gestió. Analitzar models d'acció directiva. Elaborar 
un projecte d'acció directiva. 

• Adre!at a: 

l Docents de l'ensenyament primari i secundari públic. 

• Informació: 

Ad resa: PG. VALL D. HEBRÓN, 171 (CAMPUS VALL D. HEBRON) 
08035 BARCELONA 

Telèfon: 93 403 50 56 l 93 403 50 46 

Preinscripció: per determinar 

Inici de la docència: 07/01/2002 

Import de la matrícula: gratuït 
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Diploma d'extensió 

JOC MOTRIU DELS O A 6 ANYS 

• Responsable: GODALL CASTELL, TERESA l DEFIS PEIX, OTÍLIA 
• Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA DE t.: EXPRESSIÓ MUSICAL l CORPORAL 

INSTITUT DE CIÈNCIES DE !.:EDUCACIÓ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 40 

• Objectius: 

1. Donar a conèixer diferents institucions que organitzen activitats motriu educatives a 
l'etapa infantil. 2. Presentar tres propostes fora de l'horari lectiu: ludoteques, joc i 
moviment i joc psicomotriu. 3. Establir les característiques i l'evolució del joc en els 
primers anys de vida. 

• Adresat a: 

Mestres i diplomats en educació física i educació infantil ; Diplomats en educació 
social que demostrin experiència en l'etapa d'educació infantil ; Pedagogs i 
psicopedagogs. 

• Informació: 

Adre~a: 

Adre~a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

EDIFICI DE LLEVANT, 316. CAMPUS VALL D'HEBRON, 171 
08035 BARCELONA 

tgodall@d5.ub.es 

93 403 50 07 

93 403 50 17 

del 29/01 /2002 al 12/02/2002 

25/02/2002 

Import de la matrícula: 192,32 € 
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Certificat d'extensió 

L'ÀREA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

• Responsable: MAÑA TERRÉ, M. TERESA 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA l DOCUMENTACIÓ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Conèixer models i pautes aplicats en les àrees infantils i juvenils de les biblioteques 
públiques. Intercanviar experiències en la creació i adaptació dels serveis infantils i en 
les activitats per a aquest públic. 

• Adre!at a: 

l Bibliotecaris de les biblioteques públiques de la Diputació de Barcelona. 

• 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 

03/06/2002 

Import de la matrícula: gratuït 
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Diploma d'extensió 

L'ESCOLA EUROPEA AVUI: REPTES PER ALS MESTRES 

• Responsable: SUBIRATS BAYEGO, M. l BOIX l TOMÀS, ROSER 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 

DEPT. DIDÀCTICA l ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
DEPT. DIDÀCTICA DE L'.EXPRESSIÓ MUSICAL l CORPORAL 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 60 

• Objectius: 

Conèixer la situació educativa de diversos països europeus. Adoptar una actitud 
crítica-reflexiva davant la diversitat escolar a Europa. Implicar-se en la construcció 
d'un coneixement curricular en el marc europeu. 

• Adre!af a: 

Llicenciats en Pedagogia, diplomats en Educació Social , diplomats i estudiants dels 
ensenyaments de Magisteri, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Musical, 
Educació Física, Llengües Estrangeres i Educació Especial. 

• Informació: 

Adre!a: 

Adre~a electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

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

asubirats@d5.ub.es 

93 403 51 22 

93 93 403 51 21 

del 10/12/2001 al 18/01 /2002 

21 /01 /2002 

Import de la matrícula: 155,00 € 
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Cert ificat d'ext ensió 

L'ESPORT ESCOLAR PER ALUMNES AMB NEE: 
TRASTORNS DE CONDUCTA, HIPERACTIVITAT 
l DISCAPACITAT PSÍQUICA 

• Responsoble: ROMEA, CELIA l HERNÀNDEZ, FCO. JAVIER 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 70 

• Object ius: 

Facilitar la formació bàsica en l'Esport Adaptat. Desenvolupar els aspectes 
fonamentals de l'Esport Adaptat. Descripció de característiques i intervenció en 
alumnes associats a trastorns de conducta, hiperactivitat i discapacitat psíquica. 

• Adresat a: 

Estudiants de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Magisteri; Docents d'Educació 
física a primària i secundària; Diplomats/des en Magisteri i Fisioteràpia. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfo n: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

INEFC CENTRE BARCELONA. AV. DE L.'.ESTADI, SN 
08038 BARCELONA 

jhernandez@correu.gencat.es 

93 425 54 45 

93 426 36 17 

del 01 /11/2001 al 30/11/2001 

01 /02/2002 

Import de la matrícula: 480,81 € 
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Diploma d'extensió 

LA PRÀCTICA EDUCATIVA A L'ESCOLA RURAL 

• Responsable: BOIX TOMAS, ROSER l SUBIRATS BAYEGO, M. ÀNGELS 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 

DEPT. DIDÀCTICA l ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
DEPT. DIDÀCTICA DE L:EXPRESSIÓ MUSICAL 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 90 

• Objectius: · 

Conèixer la pràctica educativa de l'escola rural. Prendre conciència de la importància 
de l'escola rural en el contexte rural. 

• Adre!at a: 

Llicenciats en Pedagogia, Diplomats i Estudiants de l'Ensenyament de Mestre (Tots els 
ensenyaments) 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

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

Roser.Boix@doe.d5.ub.es 

93 403 51 22 

93 93 403 51 21 

del 10/12/2001 al 18/01 /2002 

22/01 /2002 

Import de la matrícula: 150,25 € 
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Certificat d'extensió 

LA QUALITAT COM A MOTOR DE CANVI 

• Responsable: REY MARTÍN, CARINA 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA l DOCUMENTACIÓ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 30 

• Objectius: 

Determinar el paper de la qualitat com a motor per al canvi Fixar la importància de la 
qualitat en els serveis Adquirir les habilitats per implementar la qualitat. 

• Adresat a: 

l Bibliotecaris en general. 

• Informació: 

Adre~a: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

MELCIOR DE PALAU, 140 
08014 BARCELONA 

93 403 57 74 

93 403 57 72 

Inici de la docència: 

per determinar 

01 /06/2002 

Import de la matrícula: 144,30 € 
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Certificat d'extensió 

MASSATGE ESPORTIU 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROMEA CASTRO, CELIA l LLORET RIERA, MARIO 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE LEDUCACIÓ 
1 (any acadèmic) 
80 

Proporcionar les bases metodològiques i científiques del massatge. Aportar les 
tècniques i els recursos massoterapèutics necessaris per al desenvolupament 
professional. 

• Adre!af a: 

Tècnics esportius, estudiants i llicenciats en Educació Física, estudiants i llicenciats 
en Ciències de la Salut. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

INEFC CENTRE BARCELONA. AV. OE !.:ESTADI, S/N 
08038 BARCELONA 

mlloret@correu.gencat.es 

93 425 54 45 

93 426 36 17 

del 01/11/2001 al 30/11/2001 

15/02/2002 

Import de la matrícula: 390,66 € 
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Certificat d'extensió (Modalitat a distància) 

MUSEOGRAFIA DIDÀCTICA 

• Responsable: SANTACANA MESTRE, JOAN 
• Unitat orgànica: 

• Durada: 

DEPT. DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS 
2 (anys acadèmics) 

• Hores: 360 

• Objectius: 

Els objectius del Master en Museografia didàctica són: Adquirir el domini tècnic 
conceptual per al disseny i la realitzac ió d'exposicions, la musealització de 
monuments i la intervenció sobre el paisatge, des de la perspectiva de la museologia i 
la museografia comprensives; Adquirir i aplicar tècniques d'avaluació d'exposicions i 
intervencions museogràfiques; Facilitar una aproximació didàctica als continguts 
generats a l'entorn del patrimoni. 

• Adresat a: 

El M aster en Museografia didàctica es dirigeix a tots aquells professionals relacionats 
amb el món dels museus i la presentació del patrimoni, així com els professionals del 
turisme cultural , de rehabilitació patrimonial , els responsables en l'administració 
pública en les àrees d'educació, cultura i turisme; També es dirigeix a tots aquells 
professionals relacionats amb el món de l'educació, especialment, el professorat 
d'ensenyament primari i secundari . 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

EDIFICI LES CÚPULES, BALDIRI REIXAC, 4-6, TORRE D 
08028 BARCELONA 

nuria.serrat@doe.d5.ub.es 

93 4037291 / 934037289 

per determinar 

01 /02/2002 

Import de la matrícula: 1.352,28 € (1r any) 
1.352,28 € (2n any) 
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Certificat d'extensió 

NOVES TENDÈNCIES D'ACTIVITATS DIRIGIDES: 
FUNK HIP-HOP, AEROKICKBOXING, RITMES LLATINS 
l FIT-BALL 

• Responsable: ROMEA, CELIA l LLORET, MARIO l COS, FRANCESC 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 80 

• Objectius: 

Capacitar a l'alumnat per dirigir les últimes tendències en activitats físiques dirigides 
que s'imparteixen en sales i gimnasos, principalment l'Aerokickboxing, el Funk 
Hip-Hop, els Ritmes Llatins i el Fit-ball, proporcinant els coneixements bàsics de les 
mateixes. 

• Adre~at a: 

Llicenciats/des, diplomats/des i estudiants en Educació Física i Esport. Tècnics 
esportius. Monitors/res. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

INEFC CENTRE BARCELONA. AV. OE L'.ESTADI, SN 
08038 BARCELONA 

mlloret@correu.gencat.es l fcos@correu.gencat.es 

93 425 54 45 

93 426 3617 

del 01 /11/2001 al 30/11 /2001 

02/02/2002 

Import de la matrícula: 540,91 € 
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Diploma d'extensió (Modalitat a distància) 

NOVES TENDÈNCIES EN L'ENTRENAMENT DE LA FORÇA 
l TÈCNIQUES DE MUSCULACIÓ 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROMEA CASTRO, CELIA l BALAGUÉ SERRE, NATÀLIA 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
1 (any acadèmic) 
80 

Porporcionar les bases metodològiques i científiques de l'entrenament de la força. 
Aportar les tècniques i recursos més recents necessaris pel desenvolupament 
professional. 

• Adresat a: 

l Llicenciats en Educació Física i tècnics esportius. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

INEFC MÈDIA. AV. DE L'ESTADI, S/N 
08038 BARCELONA 

inefcmedia@correu .inefc.es 

93 425 54 45 

93 426 36 17 

del 20/09/2001 al 30/11 /2001 

08/01 /2002 

Import de la matrícula: 480,80 € 
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Certificat d'extensió 

NUTRICIÓ l DIETÈTICA ESPORTIVA 

• Responsable: ROMEA l BARBANY l CERVERA l SEGURA 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 

• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 60 

• Objectius: 

Donar a conèixer els requeriments nutricionals de l'activitat fi sicoesportiva. 
Proporcionar les bases teòriques i pràctiques de la dietètica aplicada a l'activitat física 
i l'esport. Exposar els trets bàsics d'una alimentació equilibrada per tal d'assolir les 
demandes de les diferents activitats esportives i les estratègies per satisfer-les. 

• Adre~at a: 

Professionals de la nutrició aplicada, de l'activitat física i l'esport i de les ciències de la 
salut. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

INEF CENTRE DE BARCELONA. AV. DE LESTADI, SN 
08038 BARCELONA 

jbarbany@correu.gencat.es 

93 425 54 45 

93 426 36 17 

del 01 /11/2001 al 30/11/2001 

30/01 /2002 

Import de la matrícula: 240,40 € 

267 • Divisió de Ciències de l'Educació 



Diploma d'extensió (Modalitat a distància) 

PROGRAMACIÓ DE L'EDUCACIÓ FÍSICA A PRIMÀRIA 

• Responsable: ROMEA, CELIA l CAPLLONCH, MARTA l CASTAÑER, MARTA 
• Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'. EDUCACIÓ 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 80 

• Objectius: 

Proporcionar les bases metodològiques i científiques de la programació de l'educació 
física a Secundària. Aportar les tècniques i recursos necessaris pel desenvolupament 
professional. 

• Adresat a: 

/ Mestres i Llicenciats en educació física. 

• Informació: 

Adresa: INEFC MÈDIA; AV DE l.'.ESTADI, S/N 
08038 BARCELONA 

Adresa electrònica: inefcmedia@correu.inefc.es 

Telèfon: 93 425 54 45 

Fax: 93 426 36 17 

Preinscripció: del 20/09/2001 al 30/11 /2001 

Inici de la docència: 08/01/2002 

Import de la matrícula: 240,40 € 
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Diploma d'extensió 

PROGRAMACIÓ DE L'EDUCACIÓ FÍSICA 
A SECUNDÀRIA 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROMEA, CELIA l CAMERINO, OLEGUER 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE t.:EDUCACIÓ 

1 (any acadèmic) 
80 

(Modalitat a distància) 

Proporcionar les bases metodològiques i científiques de la programació de l'educació 
física a Secundària. Aportar les tècniques i recursos necessaris pel desenvolupament 
professional. 

• Adre~at a: 

l Llicenciats en educació física. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

INEFC MÈDIA. AV DE L.'.ESTADI, S/N 
08038 BARCELONA 

inefcmedia@correu.inefc.es 

93 425 54 45 

93 426 36 17 

del 20/09/2001 al 30/11/2002 

08/01/2002 

Import de la matrícula: 240,40 € 
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Certificat d'extensió 

PUBLICACIONS SERIADES: 
NORMES DE DESCRIPCIÓ l ACCÉS 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: · 

ESTIVILL RIUS, ASSUMPCIÓ 
FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA l DOCUMENTACIÓ 
1 (any acadèmic) 
20 

. 

Conèixer els canvis experimentats per la normativa de descripció de publicacions 
seriades arran de la publicació de la ISBD(CR) -lnternational standard bibliographic 
description for serials and other continuing resources- i les actualitzacions de les 
AACR2. Conèixer els problemes que presenta la descripció i l'accés de les revistes 
electròniques i altres recursos electrònics que continuen en les seves diverses 
modalitats de presentació. Presentar casos pràctics de tractament d'aquests 
recursos. Conèixer l'estat actual de l'aplicació de metadades a aquests recursos. 
Adquirir coneixements per a la gestió d'aquests recursos. 

• Adresat a: 

l 
Professionals vinculats a la catalogació de recursos electrònics; Alumnes de la 
Llicenciatura en Documentació. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

MELCIOR DE PALAU, 140 
08014 BARCELONA 

secen13p@d5.ub.es 

934035770 /934035771 

93 403 57 72 

per determinar 

01/05/2002 

Import de la matrícula: 96, 16 € 
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Certificat d'extensió 

TALLER DE POESIA {CASTELLÀ) 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

VIRALLONGA EGUREN, JORDI 
FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 

1 (any acadèmic) 

40 

Formar lectors i creadors de poesia. Donar pautes per interpretar amb profunditat 
textos poètics. Donar orientacions per crear poesia. Desenvolupar la sensibilitat i la 
creativitat. Relacionar la poesia amb altres branques de la cultura. Conèixer 
directament els poetes i les seves opinions sobre la creació. 

• Adresat a: 
Estudiants, professors i PAS de la UB. Persones que vulguin fer-se un currículum 
relacionat amb la poesia; currículum en relació a la poesia. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171, EOIF. MIGDIA 
08035 BARCELONA 

apdeb@d5.ub.es 

93 403 50 96 

934035121 

per determinar 

14/02/2002 

Import de la matrícula: 105, 18 € 
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Certificat d'extensió 

TALLER DE POESIA (CATALÀ) 

• Responsable: BORDONS DE PORRATA-DORIA, GLORIA 
• Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 
• Durada: 1 (any acadèmic) 
• Hores: 40 

• Objectius: 

Formar lectors i creadors de poesia. Donar pautes per interpretar en profunditat textos 
poètics. Donar orientacions per crear poesia. Desenvolupar la sensibilitat i la 
creativitat. Relacionar la poesia amb altres branques de la cultura. Conèixer 
directament els poetes i les seves opinions sobre la creació. 

• Adresat a: 

Estudiants, professors i PAS de la UB. Persones que vulguin fer-se un currículum 
relacionat amb la poesia. 

• Informació: 

Adresa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

PG. VALL D'HEBRON, 171, EDIF. MIGDIA 
08035 BARCELONA 

apdeb@d5.ub.es 

93 403 50 96 

934035121 

del 14/01 /2002 al 31 /01/2002 

14/02/2002 

Import de la matrícula: 105, 18 € 
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Certificat d'extensió 

URGÈNCIES A L'ESPORT 

• Responsable: 

• Unitat orgànica: 

• Durada: 

• Hores: 

• Objectius: 

ROMEA, CELIA l LLORET, MARIO 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
1 (any acadèmic) 

50 

Formació pràctica als professionals de l'esport per adquirir seguretat eliminant la por i 
els dubtes davant d'una situació d'urgència i emergència mèdica. Reconèixer i prestar 
primers auxilis i assistència sanitària correcta. 

• Adre~at a: 

Llicenciats/des i estudiants en Ciències de l'Educació Física i l'Esport i en Ciències de 
la Salut; Tècnics Esportius. 

• Informació: 

Ad resa: 

Adresa electrònica: 

Telèfon: 

Fax: 

Preinscripció: 

Inici de la docència: 

INEFC CENTRE DE BARCELONA. AV. DE L:ESTADI, SN 
08038 BARCELONA 

mlloret@correu.gencat.es 

93 425 54 45 

93 426 36 17 

del 01 /11/2001 al 30/11/2001 

01 /02/2002 

Import de la matrícula: 342,58 € 
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