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Presentació
Per tal de mantenir-se a un nivell cultural i tecnològic que
permeti una bona qualitat de vida, la societat s’ha de
preocupar de l’adquisició, preservació i transmissió dels
coneixements, tot influint sobre la cultura i l’economia.
Aquesta responsabilitat correspon en gran part al
sistema educatiu, i, concretament, a la universitat li pertoca fer-se càrrec de l’ensenyament superior, a l’avantguarda del qual es troben els estudis de postgrau. Aquests
estudis es poden dividir en dos grans blocs: d’una banda,
els estudis de doctorat, orientats a la recerca i a l’obtenció
de resultats originals; de l’altra, els estudis que podríem
anomenar de formació continuada, que permeten l’especialització en nous temes i tècniques, i l’actualització dels
qui, havent acabat els estudis universitaris ja fa un temps,
volen posar al dia els seus coneixements.
L’esforç de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
pel que fa a la formació continuada ha d’adequar-se dins
l’oferta, avui ja prou àmplia, d’altres centres de nivell
universitari del nostre entorn. Així, els cursos de la UAB,
d’una banda, han de satisfer la demanda –moltes vegades
implícita i potencial– i, de l’altra, han d’oferir allò en què la
universitat és més rica: els coneixements del seu professorat. Per aquesta raó, els mestratges i les diplomatures
de postgrau de la UAB incorporen un percentatge elevat
de professorat propi, i permeten, al mateix temps,
la participació d’experts externs per tal de donar el caire
de professionalització que requereixen aquests estudis.
A través de l’Escola de Doctorat i de Formació Continuada
de la UAB es coordinen i gestionen aquests cursos, alhora
que se n’avalua la qualitat i es valoren les propostes de
nous cursos i programes. En aquesta guia que us ofereix
l’Escola proporcionem les dades necessàries per conèixer
la completa oferta de la UAB, i remetem tothom que hi
estigui interessat a posar-se en contacte amb les persones responsables de cada curs o amb la mateixa Escola
de Doctorat i de Formació Continuada per obtenir-ne una
informació més exhaustiva.

F

Carles Perelló
Director
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La Universitat Autònoma de Barcelona
La Universitat Autònoma de Barcelona es va fundar l’any
1968. És, doncs, una universitat jove, però en la seva
curta història ha tingut un ritme de creixement que li ha
permès consolidar-se com una de les primeres universitats
del país. Actualment la Universitat té uns 38.000 estudiants (dels quals aproximadament 3.500 són postgraduats), 2.500 professors i 1.125 professionals tècnics i
administratius.
El campus de Bellaterra configura una universitat amb
totes les facultats i escoles dels camps humanístic, científic i tècnic. Ben comunicat, s’hi pot accedir per carretera o
tren. Des de Barcelona, el recorregut té una durada de vint
minuts en cotxe i de trenta minuts en tren. Hi ha apartaments per a estudiants i professors amb una capacitat per
a dues mil persones. També hi ha un dispensari mèdic,
instal·lacions esportives, restaurants, bars i un hotel. El
creixement i l’expansió metropolitana, la creació i la millora
de la xarxa d’autopistes i el desenvolupament industrial i
tecnològic que hi ha hagut a la comarca han situat
l’Autònoma en el centre neuràlgic d’un dels principals pols
de desenvolupament de Catalunya.

Una àmplia oferta de mestratges,
diplomatures de postgrau
i cursos d’especialització
La Universitat Autònoma de Barcelona ofereix, a més dels
mestratges d’iniciació a la recerca i de les diplomatures
d’estudis superiors especialitzats que es realitzen dins del
marc dels programes de doctorat, estudis propis, no
homologats en l’àmbit de l’Estat espanyol, corresponents a
mestratges i diplomatures de postgrau.
L’objecte d’aquests estudis és l’adquisició, o la renovació,
de tècniques i coneixements especialitzats en un camp
determinat. Amb l’acabament d’aquests estudis s’obté o
bé el títol de magíster, o bé un diploma de postgrau depenent del nivell d’exigència.
Per ser admès a un programa de mestratge, cal tenir el
títol de llicenciat, d’enginyer o d’arquitecte, o els seus
equivalents segons un informe de les facultats corresponents, excepte determinats mestratges, on, per raons prou
justificades davant del Consell Acadèmic de l’Escola de
Doctorat i de Formació Continuada, es podran admetre
diplomats o equivalents.
Per ser admès a una diplomatura de postgrau s’ha de
tenir un títol de nivell de diplomatura de primer cicle.
Els mestratges i les diplomatures de postgrau s’organitzen
en diversos programes, cada un sota la responsabilitat
acadèmica d’un centre, departament o institut de la
Universitat. Una diplomatura de postgrau també pot ser
responsabilitat d’un centre propi o adscrit.
Cada programa especifica les assignatures que s’ofereixen, la seva possible obligatorietat i els crèdits a què
donen lloc. A més dels crèdits per cursos o seminaris,
també es poden obtenir crèdits mitjançant un treball de
recerca fet sota la direcció d’un professor del programa.
El títol de magíster s’obté superant almenys trenta-dos
crèdits del programa; i d’aquests, només nou poden
correspondre a un treball de recerca.
El diploma de postgrau s’obté superant almenys divuit
crèdits, generalment en el període d’un curs acadèmic.
El títol de magíster inclourà la qualificació global, que pot
ser excel·lent, notable o aprovat. El diploma de postgrau
pot ser apte/a o no apte/a.
El calendari dels cursos s’adapta, en general, al calendari
lectiu de la UAB, és a dir, es porten a terme en dos quadrimestres: octubre-gener i febrer-maig, tot i que hi ha
excepcions. La preinscripció es fa directament amb els
coordinadors dels programes.
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Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona a Bellaterra
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Centres docents
Escola de Doctorat
i de Formació Continuada, 6F
Escola Superior d’Hoteleria de Catalunya, 4G
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, 8F-8G
Escola Universitària de Prevenció
i Seguretat Integral, 4G
Escola Universitària de Turisme, 4G
Facultat de Ciències de la Comunicació, 7G
Facultat de Ciències de l’Educació, 7E
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, 8F
Facultat de Ciències Polítiques
i de Sociologia, 7F
Facultat de Ciències, 8F-8G
Facultat de Dret, 7F-7G
Facultat de Filosofia i Lletres, 8F
Facultat de Medicina, 7H
Facultat de Psicologia, 8E
Facultat de Traducció i d’Interpretació, 7E
Facultat de Veterinària, 4E-5E
Instituts i centres de recerca
Centre de Documentació Europea, 7E
Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions
Forestals (CREAF), 8G
Centre de Visió per Computador, 9G
Centre d’Estudis Demogràfics, 7E
Centre Nacional de Microelectrònica (CNM), 8F
Granges Experimentals, 4E
Hospital Clínic Veterinari, 4E
Institut d’Anàlisi Econòmica (IAE), 7F
Institut de Biologia Fonamental
Vicent Villar i Palasí (IBF), 7G-8G
Institut de Ciència dels Materials, 9F
Institut de Ciències de l’Educació (ICE), 5E-6E

-30
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Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), 9F
Institut d’Estudis Metropolitans
de Barcelona, 3G-4G
Institut d’Investigació en Intel·ligència
Artificial, 9F-9G
Institut Universitari d’Estudis Europeus, 7E
Planta de Tecnologia dels Aliments, 4E
Taller de Mecànica i d’Electrònica, 9F
Serveis
Biblioteca d’Humanitats, 7E
Edifici d’Estudiants. Cinema i Teatre, 7F
Gespa: Fundació Privada, 6G-7G
Parc Mòbil, 3E-4E
Punt d’Informació, 7F
Rectorat, Consell Social, Gerència, 5E
Servei Assistencial de Salut, 6G
Servei d’Activitat Física (SAF), 9G
Servei d’Estabulari, 8H
Servei d’Idiomes Moderns (SIM), 7H-8H
Servei d’Informàtica, 9G
Serveis Universitaris. Plaça Cívica, 7F
Treball Campus, 6F
Vila Universitària i Cases Sert, 5G
Altres llocs d’interès
Bombers de la Generalitat de Catalunya, 9F
Escola de Bellaterra - Col·legi Públic, 6D
Estació de Bellaterra FGC, 2G
Estació de Renfe Cerdanyola-Universitat, 10H
Estació Universitat Autònoma FGC, 6F
Hotel Campus, 4G
Institut de Batxillerat «Pere Calders», 6D
Laboratori General d’Assaigs i d’Investigacions
de la Generalitat de Catalunya, 7H-8H
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Mestratges
Biologia de la reproducció i tècniques
de reproducció humana assistida
1002/00

32 crèdits
octubre 2000 – juny 2002
Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Institut Universitari Dexeus
Coordinació
Josep Santaló Pedro
Anna Veiga Lluch
Montse Boada Palà
Pere Nolasc Barri Ragué
Preinscripció
De l’1 al 15 de setembre de 2000
Matrícula
1.400.000 PTA – 8.414,17 c
Lloc
Institut Universitari Dexeus (Barcelona)
Continguts
Bases teòriques i formació pràctica de la fecundació i
tècniques de reproducció assistida. Assignatures:
Gametogènesi masculina i femenina. Anomalies i patologia
associades. Mecanismes de fecundació i
desenvolupament embrionari. Immunologia de la
reproducció. Esterilitat humana. Iniciació al Laboratori de
Reproducció. Tècniques de reproducció assistida I i II.
Endocrinologia de la reproducció. Diagnòstic genètic i
reproducció. Bioètica i legislació. Tècniques de
comunicació científica.
Per a més informació
Josep Santaló Pedro
(93 581 27 75 – josep.santalo@uab.es)

Biologia humana
604/00

32 crèdits
octubre 2000 – juny 2002
Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i
Ecologia
Coordinació
M. Eulàlia Subirà
Matrícula
224.000 PTA – 1.346,27 c
Lloc
Unitat d’Antropologia, Facultat de Ciències
Continguts
Anàlisi dels elements traça per a l’estudi de la paleodieta.
Auxologia en la infància i l’adolescència. Avaluació dels
riscos teratogènics. La contribució dels registres de
defectes congènits. Citogenètica aplicada al diagnòstic
prenatal. Citologia aplicada al diagnòstic hematològic.
Diagnòstic de l’esquelet. Tècnica de detecció d’antígens
limfocitaris. Tècniques citogenètiques en l’estudi de
leucèmies. Tècniques de cultiu in vitro aplicades a
l’hematologia. Tècniques hematològiques aplicades a
l’antropologia forense. Tècniques immunohematològiques
eritrocitàries. Tècniques transfusionals a Catalunya en el
s. XX. Dosimetria biològica en radioprotecció. Erasmus.
Fenotip i funció limfocitària. Origen i evolució de l’home.
Pràcticum d’investigació. Pràctiques. Valoració del
creixement en algunes malalties.
Per a més informació
M. Eulàlia Subirà
(93 581 18 60 – eulalia.subira@uab.es)

Gestió de medi ambient i recursos
naturals
1025/00

51 crèdits
juliol 2000 – juliol 2002
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Coordinació
Joan Franch Batlle
Preinscripció
Del 10 al 30 de maig de 2000
Matrícula
Subvencionada (ajut al desenvolupament)
Lloc
CURN d’Estelí (Nicaragua)
Continguts
Mètodes de representació geogràfica. Disseny
experimental i estadística. Ecologia. Sociologia ambiental.
Química ambiental i contaminació. Salut ambiental.
Geologia i hidrogeologia. Conservació i maneig de sòls.
Dret ambiental. Economia ambiental. Ordenació del
territori. Problemàtica ambiental centreamericana. Política
mediambiental. Avaluació de l’impacte ambiental.
Desenvolupament social i humà. Educació ambiental.
Per a més informació
Joan Franch Batlle
(93 581 26 25 – joan.franch@uab.es)
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Gestió i planificació
de sistemes aeronàutics
1065/00

›
es
Bequ ra
b
Cam

Matemàtiques per a l’empresa
i la indústria
1033/00

32 crèdits
octubre 2000 – juliol 2001
Escola de Doctorat i de Formació Continuada

34 crèdits
octubre 2000 – març 2001
Departament de Matemàtiques

Coordinació
Francesc Serra
Miquel Àngel Piera

Coordinació
Joaquim Bruna Floris
Agustí Reventós Tarrida

Preinscripció
Juny i juliol de 2000

Preinscripció
De l’1 al 30 de juliol i de l’1 al 15 de setembre de 2000

Matrícula
600.000 PTA – 3.606,07 c

Matrícula
300.000 PTA – 1.803,04 c

Lloc
UAB i Aeroport de Sabadell

Lloc
Departament de Matemàtiques, Facultat de Ciències

Continguts
El mestratge consta de dues parts clarament
diferenciades. En la primera s’ofereix una formació base
tant en l’ús d’eines informàtiques necessàries per a la
gestió de la informació que es genera i es rep en un
aeroport, com en eines matemàtiques i informàtiques
necessàries per al desenvolupament de models de
simulació de sistemes orientats a esdeveniments discrets.
En la segona part es vol especialitzar els alumnes en la
utilització de les tècniques de simulació en el camp dels
aeroports. Per a això, es revisaran alguns models clàssics
(models analítics i de teoria de cues) utilitzats en el
dimensionament d’infraestructura aeronàutica, i es
construiran models de simulació per respondre de manera
quasi òptima a diferents tipus de pertorbacions.
Assignatures: Infraestructura que cal gestionar en un
aeroport. Informàtica I: introducció a conceptes de
comunicació digital i sistemes distribuïts. Informàtica II:
disseny i ús de bases de dades. Fonaments d’estadística.
Models de processos estocàstics. Identificació
paramètrica de sistemes. Modelat i simulació de sistemes
continus. Modelat i simulació de sistemes orientats a
esdeveniments discrets. Automatització i seqüenciació de
tasques. Monitorització i sistemes Scada. Gestió
econòmica de centres de responsabilitat.
Desenvolupament de models analítics de capacitats d’un
aeroport. Desenvolupament de models de propagació de
retards. Models de cues de recursos aeronàutics.
Planificació i optimització funcional dels recursos
compartits. Gestió integrada d’un aeroport.
Desenvolupament del model de simulació del handling
d’una terminal. Desenvolupament del model de simulació
del fluxe de passatgers.

Continguts
Mètodes numèrics aplicats. Investigació operativa:
programació i optimització. Estadística: sèries temporals i
estadística industrial. Modelització matemàtica. Economia
de l’empresa. Bases de dades i xarxes. Data mining i
xarxes neurals. Simulació. Eines informàtiques.
Criptografia i seguretat. Màrqueting i investigació
comercial. Tècniques de comunicació.

Per a més informació
Miquel Àngel Piera
(93 581 13 60 – miquel@sunaut.uab.es)

Continguts
Mètodes numèrics. Sèries temporals. Valoració de
productes derivats. Mesura i control de risc. Introducció
a la borsa. Introducció a la teoria econòmica. Integració
numèrica d’EDP. Models estocàstics en finances.
Estratègies financeres. Econometria. Matemàtiques
actuarials. Gestió de carteres. Pràctiques.

Per a més informació
Isabel Nadal
(93 581 11 37 – formcont@mat.uab.es)

Matemàtiques per als instruments
financers
1029/00

32 crèdits
setembre 2000 – maig 2001
Departament de Matemàtiques
Centre de Recerca Matemàtica
Coordinació
Frederic Utzet
Preinscripció
Juliol i de l’1 al 8 de setembre de 2000
Matrícula
500.000 PTA – 3.005,06 c
Lloc
Centre de Recerca Matemàtica i Laboratori Docent del
Departament de Matemàtiques, Facultat de Ciències

Per a més informació
Toni Chico
(93 581 13 04 – formcont@mat.uab.es)

14

Diplomatures
de postgrau
Consultoria ambiental
3062/00

Implantació de sistemes
de gestió mediambiental
3148/00

›
es
Bequ ra
b
Cam

20 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Escola Universitària Politècnica del Medi Ambient
ETEGMA SCCL

18 crèdits
octubre 2000 – setembre 2001
Centre d’Estudis Ambientals
Institut Superior d’Estudis de Medi Ambient

Coordinació
Xavier Font
M. Àngels Gordillo
Adriana Artola
Carles Bernard

Coordinació
Xavier Domènech Antúnez

Preinscripció
De juny a setembre de 2000

Preinscripció
Setembre de 2000

Matrícula
325.000 PTA – 1.953,29 c

Matrícula
278.000 PTA – 1.670,81 c

Lloc
EUPMA. Rambla de Pompeu Fabra, 1 (Mollet del Vallès)

Lloc
Institut ISEMA. Diputació, 237 (Barcelona)

Continguts
El programa s’inicia amb una introducció als vectors
mediambientals més importants (atmosfera, aigua i sòl),
seguidament hi ha un mòdul de gestió i economia, després
es fa una introducció als sistemes de gestió mediambiental
per passar finalment a la implantació del sistema. El curs
finalitza amb la realització d’un treball globalitzador de tots
els continguts del temari. Assignatures: 1. El medi ambient
i els vectors mediambientals: Introducció als elements de
gestió mediambiental a l’empresa; La contaminació de
l’aigua; Les emissions a l’atmosfera; La gestió dels residus.
2. Legislació i economia: Legislació mediambiental;
Economia i medi ambient. 3. Introducció als sistemes de
gestió mediambiental: Els sistemes de gestió
mediambiental: SGMA; Els elements d’un SGMA segons
norma UNE-EN ISO 14001; Els elements d’un SGMA
segons el Reglament europeu d’Ecogestió i Ecoauditoria:
EMAS; Altres instruments de gestió mediambiental. 4.
Planificació i implantació d’un SGMA: La revisió inicial i la
identificació dels aspectes mediambientals; La política
mediambiental; Planificació; La implantació; Control i acció
correctora; Exemples d’empreses que han implantat un
SGMA.

Continguts
Assessorament legal ambiental. Assessorament tècnic
ambiental. Sistemes de gestió ambiental. ISO 14000 i
EMAS. Control integrat de la contaminació. Tècnic en medi
ambient de l’Administració. Ecoeficiència. Inspecció de
riscos ambientals. Auditoria ambiental. Auditoria
energètica.
Per a més informació
Enric Pelayo
(93 488 33 88 – isema@isema.com)
http://isema.com

Gestió de medi ambient i recursos
naturals
3067/00

30 crèdits
juliol 2000 – juliol 2002
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Coordinació
Joan Franch Batlle
Preinscripció
Del 10 al 30 de maig de 2000
Matrícula
Subvencionada (ajut al desenvolupament)
Lloc
CURN d’Estelí (Nicaragua)
Continguts
Mètodes de representació geogràfica. Disseny
experimental i estadística. Ecologia. Sociologia ambiental.
Química ambiental i contaminació. Salut ambiental.
Geologia i hidrogeologia. Conservació i maneig de sòls.
Dret ambiental. Economia ambiental. Ordenació del
territori. Problemàtica ambiental centreamericana. Política
mediambiental. Avaluació de l’impacte ambiental.
Desenvolupament social i humà. Educació ambiental.
Per a més informació
Joan Franch Batlle
(93 581 26 25 – joan.franch@uab.es)

Per a més informació
M. José Blaya
(93 579 67 80 – sgma@eupma.uab.es)
http://eq3.uab.es/sgma
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Matemàtiques per a ensenyants
3060/00

Matemàtiques per als instruments
financers
3080/00

19 crèdits
octubre 2000 – maig 2001
Departament de Matemàtiques
Coordinació
Josep Gascón Pérez
Preinscripció
Juliol i de l’1 al 25 de setembre de 2000
Matrícula
120.000 PTA – 721,21 c
Lloc
Departament de Matemàtiques, Facultat de Ciències
Continguts
Curs pràctic d’astronomia. Matemàtica discreta. Eines
informàtiques. Càlcul i probabilitats per a l’ensenyament.
Àlgebra i geometria per a l’ensenyament. Probabilitat i
estadística per a l’ensenyament. Iniciació a la mecànica
celest. Control de qualitat i fiabilitat. Codificació i
criptografia.
Per a més informació
Isabel Nadal
(93 581 11 37 – formcont@mat.uab.es)

Matemàtiques per a l’empresa
i la indústria

24 crèdits
setembre 2000 – setembre 2001
Departament de Matemàtiques
Centre de Recerca Matemàtica
Coordinació
Frederic Utzet
Preinscripció
Juliol i de l’1 al 8 de setembre de 2000
Matrícula
500.000 PTA – 3.005,06 c
Lloc
Centre de Recerca Matemàtica i Laboratori Docent del
Departament de Matemàtiques, Facultat de Ciències
Continguts
Mètodes numèrics. Sèries temporals. Valoració de
productes derivats. Mesura i control de risc. Introducció
a la borsa. Introducció a la teoria econòmica. Integració
numèrica d’EDP. Models estocàstics en finances.
Estratègies financeres. Econometria. Matemàtiques
actuarials. Gestió de carteres.
Per a més informació
Toni Chico
(93 581 13 04 – formcont@mat.uab.es)

3108/00

Qualitat, prevenció i medi ambient
22 crèdits
octubre 2000 – març 2001
Departament de Matemàtiques
Coordinació
Joaquim Bruna Floris
Agustí Reventós Tarrida
Preinscripció
De l’1 al 30 de juliol i de l’1 al 15 de setembre de 2000
Matrícula
300.000 PTA – 1.803,04 c
Lloc
Departament de Matemàtiques, Facultat de Ciències
Continguts
Mètodes numèrics aplicats. Investigació operativa:
programació i optimització. Estadística: sèries temporals i
estadística industrial. Modelització matemàtica. Economia
de l’empresa. Bases de dades i xarxes. Data mining i
xarxes neurals. Simulació. Eines informàtiques.
Criptografia i seguretat. Màrqueting i investigació
comercial. Tècniques de comunicació.
Per a més informació
Isabel Nadal
(93 581 11 37 – formcont@mat.uab.es)

3099/00

18 crèdits
octubre 2000 – setembre 2001
Centre d’Estudis Ambientals
Institut Superior d’Estudis de Medi Ambient
Coordinació
Xavier Domènech Antúnez
Preinscripció
Setembre de 2000
Matrícula
278.000 PTA – 1.670,81 c
Lloc
ISEMA. Diputació, 237 (Barcelona)
Continguts
Implantació d’un sistema de gestió de la qualitat
ISO 9000. Implantació de sistemes de gestió ambiental:
ISO 14000 i EMAS. Prevenció de riscos laborals.
Auditories de prevenció de riscos laborals. Auditoria
ambiental. Conseller de seguretat.
Per a més informació
Enric Pelayo
(93 488 33 88 – isema@isema.com)
http://isema.com

16

Tècnic ambiental de l’Administració
3145/00

18 crèdits
octubre 2000 – setembre 2001
Departament d’Enginyeria Química
Institut Superior d’Estudis de Medi Ambient
Coordinació
Xavier Gabarrell
Preinscripció
Setembre de 2000
Matrícula
278.000 PTA – 1.670,81 c
Lloc
ISEMA. Diputació, 237 (Barcelona)
Continguts
Estudis d’impacte ambiental. Control integrat de la
contaminació. Minimització i gestió municipal de la
contaminació. Projectes ambientals. Gestió del territori.
Auditoria municipal. Prevenció de riscos laborals.
Per a més informació
Enric Pelayo
(93 488 33 88 – isema@isema.com)
http://isema.com

Cursos
d’especialització
Administració de Windows NT Server
5276/01

Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell
Coordinació
Jordi Pons Aróztegui
Per a més informació
Juan Cánovas (93 728 77 49 – juan.canovas@uab.es)
http://sabweb.uab.es/euis

Anestèsia, analgèsia i eutanàsia
6002/01

Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Coordinació
Patrocinio Vergara Esteras
Per a més informació
Sílvia Martín
(93 581 32 93 – veterinaria.fcontinuada@uab.es)

Auditoria d’un sistema de gestió
ambiental ISO 14000
5142/00

Centre d’Estudis Ambientals
Coordinació
Xavier Domènech i Antúnez
Per a més informació
Enric Pelayo (93 488 33 88 – isema@isema.com)

Cobol
834/00/2

Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell
Coordinació
Jordi Pons Aróztegui
Per a més informació
Juan Cánovas (93 728 77 49 – juan.canovas@uab.es)
http://sabweb.uab.es/euis

Curs d’administració de Linux
5243/00

Departament d’Informàtica
Coordinació
Joan Borrell Viader
Per a més informació
Joan Borrell Viader (93 581 17 77 – joan.borrell@uab.es)
http://www.ccd.uab.es
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Curs d’administració de webs
5244/00

III Curs d’Internet per a gestors
de l’esport. Introducció per a usuaris
5003/00

Departament d’Informàtica
Coordinació
Joan Borrell Viader
Per a més informació
Joan Borrell Viader (93 581 17 77 – joan.borrell@uab.es)
http://www.ccd.uab.es

XXXIV Curs de capacitació per a
operadors d’instal·lacions radioactives
896/00/2

Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport
Coordinació
Bernat López
Per a més informació
Miquel Gómez / Ian Serra
(93 581 19 92 – iceo2@cc.uab.es)

Curs propedèutic d’estadística i
fonaments matemàtics
5076/00

Departament de Física
Coordinació
Carmen Baixeras Divar
Per a més informació
Carmen Baixeras Divar
(93 581 15 08 – carmen.baixeras@uab.es)

Curs de desenvolupament i manteniment
de webs
5242/00

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Coordinació
Antonio Martín Artiles
Per a més informació
Rosario López
(93 581 12 21 – ga.politiques.sociologia@uab.es)

Curs teoricopràctic en tècniques de
diagnòstic genètic preimplantacional
5107/00

Departament d’Informàtica
Coordinació
Joan Borrell Viader
Per a més informació
Joan Borrell Viader (93 581 17 77 – joan.borrell@uab.es)
http://www.ccd.uab.es

Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Coordinació
Josep Santaló
Per a més informació
Josep Santaló (93 581 27 75 – josep.santalo@uab.es)

Curs de formació per a personal
investigador usuari d’animals
per a experimentació i altres finalitats
científiques

Disseny de pàgines web

5022/00/2

Coordinació
Jordi Pons Aróztegui

Facultat de Veterinària
Coordinació
Patrocinio Vergara Esteras
Per a més informació
Sílvia Martín
(93 581 32 93 – veterinaria.fcontinuada@uab.es)

5027/01

Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell

Per a més informació
Juan Cánovas (93 728 77 49 – juan.canovas@uab.es)
http://sabweb.uab.es/euis

Gestió d’una instal·lació per a animals
de laboratori i els seus recursos
6001/00

Curs d’escacs
5230/00

Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

Departament de Matemàtiques

Coordinació
Patrocinio Vergara Esteras

Coordinació
Vladimir Zaiats
Per a més informació
Toni Chico (93 581 13 04 – formcont@mat.uab.es)
http://mat.uab.es

Per a més informació
Sílvia Martín
(93 581 32 93 – veterinaria.fcontinuada@uab.es)
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Iniciació al bridge

Programació avançada en Visual Basic

5072/00

5278/01

Departament de Matemàtiques

Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell

Coordinació
Mark Melnikov

Coordinació
Jordi Pons Aróztegui

Per a més informació
Toni Chico (93 581 13 04 – formcont@mat.uab.es)
http://mat.uab.es

Per a més informació
Juan Cánovas (93 728 77 49 – juan.canovas@uab.es)
http://sabweb.uab.es/euis

Internet i les autopistes de la informació

Programació avançada en Visual C++

840/01

5025/01

Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell

Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell

Coordinació
Jordi Pons Aróztegui

Coordinació
Jordi Pons Aróztegui

Per a més informació
Juan Cánovas (93 728 77 49 – juan.canovas@uab.es)
http://sabweb.uab.es/euis

Per a més informació
Juan Cánovas (93 728 77 49 – juan.canovas@uab.es)
http://sabweb.uab.es/euis

Introducció a la metodologia
de la investigació científica

Programació en Delphi
5031/01

5247/00

Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Coordinació
Anna Estany

Coordinació
Jordi Pons Aróztegui

Per a més informació
EDFC (93 581 24 91 – sedfc@cc.uab.es)

Per a més informació
Juan Cánovas (93 728 77 49 – juan.canovas@uab.es)
http://sabweb.uab.es/euis

Linux

Programació en Java

5277/00

5024/00/2 i 5024/01

Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell

Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell

Coordinació
Jordi Pons Aróztegui

Coordinació
Jordi Pons Aróztegui

Per a més informació
Juan Cánovas (93 728 77 49 – juan.canovas@uab.es)
http://sabweb.uab.es/euis

Per a més informació
Juan Cánovas (93 728 77 49 – juan.canovas@uab.es)
http://sabweb.uab.es/euis

Programació avançada en Java

Programació en Visual Basic

5168/01

5029/00/2 i 5029/01

Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell

Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell

Coordinació
Jordi Pons Aróztegui

Coordinació
Jordi Pons Aróztegui

Per a més informació
Juan Cánovas (93 728 77 49 – juan.canovas@uab.es)
http://sabweb.uab.es/euis

Per a més informació
Juan Cánovas (93 728 77 49 – juan.canovas@uab.es)
http://sabweb.uab.es/euis
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Programació en Visual C++
5030/00/3 i 5030/01

Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell
Coordinació
Jordi Pons Aróztegui
Per a més informació
Juan Cánovas (93 728 77 49 – juan.canovas@uab.es)
http://sabweb.uab.es/euis

Seminaris avançats sobre tecnologies
en el sector elèctric
5253/00

Departament d’Enginyeria Electrònica
Coordinació
Francesc Pérez Murano
Per a més informació
Francesc Pérez Murano
(93 581 28 29 – francesc.perez@uab.es)

Sistema de gestió ambiental ISO 14000
5233/00

Centre d’Estudis Ambientals
Coordinació
Xavier Domènech
Per a més informació
Enric Pelayo (93 488 33 88 – isema@isema.com)

E

D

Ciències
de la salut

F
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Mestratges
Alta direcció d’hospitals i d’empreses
sanitàries
1046/00

34 crèdits
novembre 2000 – juny 2001
Fundació Doctor Robert
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
EADA
Coordinació
Cristina Iniesta
Mateu Huguet
Andrés de Kelety
Carles Triguer
Preinscripció
Del 20 de juliol fins al 8 de novembre de 2000
Matrícula
1.010.000 PTA – 6.070,22 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona) i Centre Residencial
d’EADA (Collbató, Baix Llobregat)
Continguts
1. Comprensió del sector sanitari: Introducció a la gestió
sanitària. Sistemes i polítiques sanitàries. Estadística i
mètodes quantitatius. Introducció al sector de la salut.
Fonaments d’economia de la salut. Les organitzacions
sanitàries. 2. Direcció estratègica de les organitzacions
sanitàries: Models i sistemes de gestió. Planificació
estratègica: el projecte estratègic. La direcció per valors.
Planificació dels serveis de salut. Política i gestió de la
qualitat. Màrqueting de serveis sanitaris. Control de gestió.
3. Gestió, direcció i control dels serveis assistencials i de
suport: Organització dels serveis de salut. Direcció de
serveis mèdics. Procés i producció clínica. Gestió de
pacients. Gestió de cures d’infermeria. Gestió de
productes intermedis. Sistemes d’informació hospitalària i
sanitària. Logística de materials i direcció de serveis
generals. Gestió clínica. Gestió econòmica de la casuística
(case-mix). 4. La direcció economicofinancera: Gestió
econòmica de l’empresa. Comptabilitat general i analítica.
Finançament de les empreses sanitàries i sistemes de
pagament. 5. Direcció de persones i d’equips. Direcció de
recursos humans: marc conceptual del comportament de
les organitzacions. Els equips: formació, lideratge,
participació en la presa de decisions. La cultura de les
organitzacions. Gestió del canvi cultural. El procés de
canvi: forces i resistències, gestió del canvi organitzatiu.
La direcció de recursos humans. 6. Habilitats directives:
Comunicació interpersonal. Presentacions en públic.
Direcció de reunions i negociació amb persones i equips.
7. Integració global.
Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Arítmies i mort sobtada
1030/00

80 crèdits
novembre 2000 – octubre 2001
Departament de Medicina
Coordinació
Antoni Bayés de Luna
Modest García Moll
Lluís Tomàs Abadal
Xavier Borràs Pérez
Preinscripció
Fins al 30 de setembre de 2000
Matrícula
250.000 PTA – 1.502,53 c
Lloc
Servei de Cardiologia de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau (Barcelona)
Continguts
Ablació. Desfibril·ladors. Electrocardiografia bàsica.
Electrocardiografia avançada. Electrofisiologia.
Epidemiologia. Factors de risc. Marcapàs. Potencials
tardans. Protocols. ECG de Holter. Pràctiques.
Per a més informació
Montserrat Saurí
(93 291 93 36 – cardio@lander.es)

Cardiologia esportiva
607/00

80 crèdits
novembre 2000 – octubre 2002
Departament de Medicina
Coordinació
Antoni Bayés de Luna
José Ricardo Serra Grima
Preinscripció
Octubre de 2000
Matrícula
500.000 PTA – 3.005,06 c
Lloc
Centre de Medicina Esportiva, Servei de Cardiologia,
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)
Continguts
L’ensenyament teòric s’efectuarà mitjançant cursos
d’especialització dedicats a les diferents parts del
coneixement de diverses àrees. Ensenyament pràctic:
Especialistes en medicina esportiva. Especialistes en
cardiologia. Cures intensives cardiològiques-EcoDoppler-ECG d’esforç (potencials tardans, ressonància
magnètica, estudis invasius). Cardiologia clínica.
Electrocardiografia. Ecocardiografia. Exploració física.
Avaluació de l’entrenament. Avaluació global específica.
Estudi de la funció cardiopulmonar. Psicologia de l’esforç.
Centres especials. Estadística. Evolució del cor de
l’esportista. Tècniques complementàries: hemodinàmica,
gammagrafia. Pràctiques.
Per a més informació
Montserrat Saurí
(93 291 93 36 – cardio@lander.es)
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Cardiopatia isquèmica
1031/00

Disseny i estadística en ciències
de la salut
1049/00

80 crèdits
novembre 2000 – octubre 2001
Departament de Medicina
Coordinació
Antoni Bayés de Luna
Modest García Moll
Lluís Tomàs Abadal

60 crèdits
novembre 2000 – juny 2002
Departament de Psicobiologia i Metodologia de les
Ciències de la Salut
Coordinació
Josep M. Domènech Massons

Preinscripció
Fins al 30 de setembre de 2000

Preinscripció
Octubre i novembre de 2000

Matrícula
250.000 PTA – 1.502,53 c

Matrícula
432.000 PTA – 2.596,37 c

Lloc
Servei de Cardiologia de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau (Barcelona)

Lloc
Laboratori d’Estadística Aplicada i de Modelització,
Facultat de Psicologia (mòduls intensius) i a distància

Continguts
Cures intensives cardiològiques. ECG bàsica. ECG
avançada. Epidemiologia. Factors de risc. Medicina
nuclear. Protocols. Prova d’esforç. PTCA. Pràctiques.

Continguts
El programa s’estructura en sis mòduls obligatoris i en un
conjunt de mòduls optatius. Els mòduls més llargs es
cursaran mitjançant ensenyament a distància a fi de
facilitar-ne el seguiment a les persones residents lluny del
campus. Es requerirà l’assistència dels alumnes a
estatges i també a l’avaluació final al Campus de
Bellaterra. L’ensenyament dels diferents mòduls intensius
es desenvoluparà, si és possible, al Campus de Bellaterra.
Aquests mòduls es podran programar durant caps de
setmana i també durant l’estiu. S’establirà un procediment
per a convalidacions amb la finalitat d’atendre les
peticions d’aquelles persones que, d’acord amb la seva
formació, acreditin coneixements suficients en un o més
dels mòduls programats. Mòduls obligatoris: Fonaments
de disseny i estadística. Anàlisi multivariable: models de
regressió. Procés de dades sanitàries. Disseny d’estudis
sanitaris. Documentació científica i elaboració de treballs
d’investigació. Mòduls optatius: Disseny i gestió de bases
de dades. Internet i eines informàtiques.

Per a més informació
Montserrat Saurí
(93 291 93 36 – cardio@lander.es)

Direcció i gestió de laboratoris clínics
678/00

33 crèdits
novembre 2000 – març 2002
Departament de Medicina
Coordinació
Carles Pascual Mostaza
Antonio M. Ballesta Gimeno
José Luis Bedini Chesa
Jaume Raventós Monjo
Matrícula
225.000 PTA – 1.352,28 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)
Continguts
Arquitectura i seguretat. Aspectes mèdico legals i de
responsabilitat professional. Economia de la salut. Gestió
de compres. Gestió de la qualitat. Gestió de la recerca.
Gestió econòmica. Informàtica. Introducció a l’avaluació
tecnològica. Organització. Planificació estratègica. Política
sanitària. Presentació i discussió de projectes. Recursos
humans. Sistemes d’informació.
Per a més informació
Montse Montes
(676 88 58 74 (tardes) – cursoslab@mixmail.com)

Per a més informació
Conchi Serrano
(93 581 16 32 – metodo@metodo.uab.es)
http://www.metodo.uab.es
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Endocrinologia, metabolisme i nutrició
pediàtrica

Especialització en gestió i metodologia
de la qualitat assistencial

658/01

1077/01

60 crèdits
gener 2001 – gener 2003
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia
i Medicina Preventiva

38 crèdits
febrer 2001 – juny 2002
Fundació Doctor Robert
Departament de Medicina
Fundació Avedis Donabedian

Coordinació
Antonio Carrascosa Lezcano
Preinscripció
De l’1 de novembre de 2000 al 31 de gener de 2001
Matrícula
500.000 PTA – 3.005,06 c
Lloc
Servei de Pediatria, Hospital Maternoinfantil
de la Vall d’Hebron (Barcelona)
Continguts
Creixement i desenvolupament fetal i postnatal humà.
Diferenciació sexual i desenvolupament puberal. Patologia
del creixement. Retards de creixement. Talla alta.
Metabolisme ossi en pediatria. Displàsies esquelètiques.
Patologia hipotàlam-hipofisiària, tiroide i suprarrenal.
Patologia de la diferenciació sexual i del desenvolupament
puberal. Endocrinologia de l’adolescència. Diabetis
mellitus. Hipoglucèmies. La nutrició com a factor regulador
del creixement i desenvolupament humà. Malnutrició i mala
nutrició. Influència dels hàbits nutricionals pediàtrics en la
patologia de l’adult. Tècniques nutricionals especials.
Alimentació enteral i parenteral. Alimentació en patologia
pediàtrica. Trastorns de la conducta nutricional. Anorèxia i
bulímia nervioses. Obesitat en el nen i en l’adolescent.
Introducció a la investigació en endocrinologia i nutrició
pediàtrica. Sessions clíniques, bibliogràfiques i seminaris.
Treball d’investigació. Pràctica clínica.
Per a més informació
Antonio Carrascosa Lezcano
(93 489 30 64 – acarrascosa.hmi@cs.vhebron.es)

Coordinació
Àlvar Net
Rosa Suñol
Joaquim Bañeras
Preinscripció
A partir del 31 d’octubre de 2000
Matrícula
475.000 PTA – 2.854,81 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)
Continguts
Mòduls obligatoris: Política i gestió de la qualitat.
Metodologia d’avaluació i millora de la qualitat.
Metodologia d’avaluació. Instruments per a la millora de la
qualitat. Disseny de programes de qualitat i experiències
pràctiques. Mòduls optatius: Disseny i desenvolupament
d’enquestes de satisfacció. Gestió de comissions clíniques
i d’equips de millora. Disseny i gestió de programes de
qualitat. Gestió per processos. Reducció d’errors i millora
de la seguretat en l’àmbit assistencial. El model
d’acreditació de la Joint Commission-FAD i la seva
aplicació en el sector assistencial. Introducció al model
EFQM. Introducció a les normes ISO i la seva aplicació en
el sector sanitari. La qualitat i la medicina basada en
l’evidència: vies clíniques. Els costos de la qualitat. Gestió
del treball interdisciplinari. Detecció de necessitats i
valoració dels riscos.
Per a més informació
Pilar Ivern
(93 459 29 08 – fad@sct.ictnet.es)
http://www.fdrobert.org
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Estratègies relacionals en la funció
docent

Farmacoepidemiologia
627/00

1076/00

40 crèdits
octubre 2000 – juny 2002
Fundació Doctor Robert
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Escola de Teràpia Familiar (Servei de Psiquiatria, Hospital
de la Santa Creu i de Sant Pau)
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències de Catalunya
Coordinació
Juan Luis Linares
Josefina Cambra
Preinscripció
Fins al 15 de setembre de 2000
Matrícula
520.000 PTA – 3.125,26 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)
Continguts
1. Espai pràctic: Observació i participació en experiències
interactives en l’àmbit escolar ofertes pels centres
col·laboradors públics i privats. Intervenció com a
consultors de casos aportats pels centres col·laboradors.
Experiències de dinàmica de grup. Descobriment i treball
de l’estil relacional del docent en formació. 2. Espai teòric:
Trasmissió i conceptualització de la base del model
sistèmic i comunicacional l’aplicació del qual s’ha
observat. 3. Recerca: Metodologia i treball de recerca.
Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

* Pendent d’aprovació

32 crèdits
novembre 2000 – juny 2002
Departament de Farmacologia i Terapèutica
Coordinació
Joan Ramon Laporte Roselló
Dolors Capellà Hereu
Preinscripció
Fins al 19 de juliol de 2000 els candidats no europeus,
i fins al 15 de setembre de 2000 els candidats europeus
Matrícula
840.000 PTA – 5.048,50 c
Lloc
Unitat de Farmacologia Clínica, Unitat Docent de la
Vall d’Hebron (Barcelona)
Continguts
Farmacologia clínica i terapèutica. Mètodes en
epidemiologia. Farmacovigilància. Assaig clínic. Estudis
d’utilització de medicament. Recursos d’informació
electrònica en farmacoepidemiologia. L’ensenyament de la
terapèutica basada en la solució de problemes. Selecció i
informació sobre medicaments. Preparació i redacció
d’articles i projectes d’investigació.
Per a més informació
M. Dolors Romero
(93 428 30 29 – Ir@icf.uab.es)
http://www.icf.uab.es/inicio_c.htm
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Formació professional
en neuropsicologia

Gerontologia clínica
1001/00

640/00

176 crèdits
octubre 2000 – juliol 2002
Departament de Psiquiatria i Medicina Legal
Coordinació
Jordi Peña-Casanova
Preinscripció
Juny, juliol i setembre de 2000
Matrícula
880.000 PTA – 5.288,91 c
Lloc
Hospital del Mar (Barcelona)
Continguts
Història, conceptes, models i mètodes de la
neuropsicologia basada en l’evidència i la bona pràctica
clínica. La història clínica neuropsicològica i escenaris
clínics. Tècniques bàsiques de treball. Exploració
neuropsicològica modular. Tallers d’exploració
neuropsicològica. Semiologia neuropsicològica.
Neuroanatomia funcional. Propedèutica i patologia
neurològica. Neuropatologia macroscòpica i microscòpica.
Mètodes complementaris electrofisiològics i de
neuroimatge. Lingüística clínica i neuropsicolingüística.
Afàsies, alèxies i agrafies. Percepció, gnosis i agnòsies.
Neuropsicologia del càlcul. Acalcúlies. Neuropsicologia
dels trastorns visualespacials i constructius. La
somatognòsia i les seves alteracions. Psicomotricitat,
praxis i conductes adaptades. Diferències hemisfèriques i
cos callós. Neuropsicologia de la memòria i les amnèsies.
Neuropsicologia de les emocions. Neuropsicologia de la
vigília, el son i les somnolències. Música i cervell. Amúsies.
Neuropsicologia de les funcions executives i la síndrome
frontal. Psicopatologia i neuropsicologia. Neuropsicologia
infantil. Envelliment i demències. Traumatismes cranials.
Esclerosi múltiple. Epilèpsies. Accidents vasculars.
Rehabilitació neuropsicològica. Tallers de rehabilitació
neuropsicològica. Neuropsicologia forense. Neurofilosofia.
Per a més informació
Carme Pla Lozano
(93 254 13 18 – cpla@ticeu.uab.es)
http://blues.uab.es/nnc

55 crèdits
octubre 2000 – maig 2002
Departament de Medicina
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Coordinació
Miquel Vilardell Tarrés
Antonio San José Laporte
Jaume Padrós Selma
Preinscripció
Fins al setembre de 2000
Matrícula
500.000 PTA – 3.005,06 c
Lloc
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Passeig de la Bonanova, 47, 3r (Barcelona)
Continguts
Principis de gerontologia. Principis de geriatria. Malalties
dels òrgans i sistemes a les persones grans. Síndromes
geriàtriques. Nivells assistencials i d’intervenció.
Per a més informació
Gemma Aguilar
(93 418 88 88 – master.gerontol@comb.es)
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Gestió i organització de serveis
sanitaris*

Malalties infeccioses
635/01

1054/00/2

45 crèdits
novembre 2000 – juliol 2001
Fundació Doctor Robert
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
EADA
Coordinació
Cristina Iniesta
Mateu Huguet
Jordi Mauri
Carles Miquel

32 crèdits
gener 2001 – desembre 2002
Departament de Medicina
Coordinació
Pere Saballs
Ludvik Drobnic
Preinscripció
Novembre i desembre de 2000
Matrícula
320.000 PTA – 1.923,24 c

Preinscripció
Fins al 31 d’octubre de 2000

Lloc
Hospital del Mar (Barcelona)

Matrícula
840.000 PTA – 5.048,50 c

Continguts
Microbiologia. Fongs. Protozoos. Patologia infecciosa.
Antibiòtic. Infeccions bacterianes. Infeccions per verms i
artròpodes. ORL i respiratòries. Infeccions víriques.
Avenços en malties infeccioses. Infeccions en obstetrícia i
ginecologia. Infeccions de l’SNC i oftalmologia. Infeccions
en l’hoste immunodeprimit. Infeccions cutànies. Infeccions
de transmissió sexual. Pràctiques: assistència al servei de
malalties infeccioses, microbiologia, sessions
bibliogràfiques, clíniques i consultes externes.

Lloc
Casa Convalescència (Barcelona) i Centre Residencial
d’EADA (Collbató, Baix Llobregat)
Continguts
1. Introducció a la gestió sanitària. 2. Direcció i gestió
d’empreses: Política d’empresa. Fonaments d’economia
general i de la salut. Comportament organitzacional.
Finances per a no financers. Comunicació interna.
Habilitats directives i professionals. Direcció de recursos
humans. 3. Direcció i gestió d’hospitals i d’empreses
sanitàries. 3.1. Comprensió del sector sanitari: sistemes i
polítiques sanitàries; demografia i epidemiologia;
estadística i mètodes quantitatius; eficàcia i efectivitat de
la pràctica mèdica; les organitzacions sanitàries. 3.2.
Direcció estratègica de les organitzacions sanitàries:
models i sistemes de gestió; la planificació estratègica, el
projecte estratègic; la direcció per valors; planificació dels
serveis de salut; polítiques i gestió de la qualitat;
màrqueting sanitari; el control de gestió. 3.3. Gestió,
direcció i control dels serveis assistencials i de suport:
procés i producció clínica; sistemes d’informació
hospitalària i sanitària; la direcció dels serveis mèdics;
gestió clínica; gestió de productes intermedis; gestió de
pacients; direcció de serveis generals i logística de
materials; gestió del canvi i reenginyeria de processos.
3.4. La direcció econòmicofinancera en el sector sanitari:
gestió econòmica general en les empreses sanitàries;
finançament de les empreses sanitàries, sistemes de
pagament; gestió econòmica de la casuística (case-mix).
4. Integració i presentació de projectes: Conferències.
Presentació de projectes.
Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)

* Pendent d’aprovació.

Per a més informació
Pere Saballs
(93 221 10 10 – 12822@imas.imim.es)
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Mediació familiar

Medicina d’urgència

1045/00

1003/00

40 crèdits
octubre 2000 – juny 2002
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Fundació Doctor Robert
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

195 crèdits
octubre 2000 – setembre 2002
Departament de Medicina
Societat Catalana de Medicina d’Urgència
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears

Coordinació
Juan Luis Linares Fernández

Coordinació
Jaume Alijotas Reig
J. Klamburg Pujol

Preinscripció
Fins al 15 de setembre de 2000
Matrícula
600.000 PTA – 3.606,07 c
Lloc
Unitat de Psicoteràpia, Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, i Casa Convalescència (Barcelona)
Continguts
El programa comença amb les bases teòriques de
l’epistemologia sistèmica i aprofundeix en aspectes
específics sobre la parentalitat i la conjugalitat, la teoria i la
tipologia de conflictes, separació i divorci des dels punts
de vista psicològic i jurídic, així com teoria i tècnica de la
mediació. Hi ha una atenció especial a la pràctica amb
sessions seguides en directe i un espai vivencial que
permet integrar la subjectivitat de l’alumne en el procés
formatiu. Assignatures: Conceptes bàsics de mediació.
Teoria de la comunicació i epistemologia sistèmica.
Conjugalitat i parentalitat. Teoria de conflictes.
Comunicació de qualitat en parelles: mediació psicosocial.
Separació i divorci: procés psicojurídic. Entrenament
vivencial. Mediació en conflictes econòmics i patrimonials.
Tècniques i habilitats en mediació. Tècniques de
negociació. Tècniques per manejar conflictes. Aspectes
ètics i deontològics. Pràctica: treball en parelles.
Per a més informació
Glòria Bages
(93 291 94 75 – eterapia@santpau.es)
http://www.fdrobert.org

Preinscripció
Fins al 30 de setembre de 2000
Matrícula
1.410.000 PTA – 8.474,27 c
Lloc
Serveis d’urgències de diversos hospitals
Continguts
El programa consta de dos anys lectius en què es
desenvoluparan un total de 300 hores teòriques i 2.716
hores pràctiques. El programa teòric desenvoluparà els
temes següents: Generalitats. Suport vital bàsic i avançat.
Maneig dels motius de consulta en medicina d’urgències.
Clínica mèdica de la urgència/emergència cardiovascular,
digestiu, respiratori, hematologia, nefrourologia, neurologia,
patologia infecciosa, ectrocardiografia bàsica, ventilació
mecànica, cardiologia, pneumologia, pediatria, obstetrícia i
ginecologia, toxicologia, malalties infeccioses,
reumatologia, patologia pediàtrica, patologia
ginecoobstètrica, endocrinologia, patologia
ambiental/mitjans físics, traumatologia, transport sanitari i
coordinació, toxicologia i legislació sanitària.
Per a més informació
Jaume Alijotas Reig
(93 274 60 41 – 16297jar@comb.es)
http://www.acmcb.es/societats/urgencies/master
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Neuroradiologia

Paidopsiquiatria

641/01

647/00

70 crèdits
gener 2001 – desembre 2002
Departament de Medicina

80 crèdits
octubre 2000 – juliol 2002
Departament de Psiquiatria i Medicina Legal

Coordinació
Jordi Ruscalleda Nadal
Josep M. Grau Veciana

Coordinació
Josep Tomás Vilaltella

Matrícula
200.000 PTA – 1.202,02 c
Lloc
Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau (Barcelona)
Continguts
Anàlisi d’interpretació d’estudis d’imatge per CT. Anàlisi
d’interpretació d’estudis d’imatge per RM. Anàlisi
morfològica i comparativa del sistema nerviós. Anatomia
de l’os temporal, base de crani i coll. Cavitat orbitària i
cara. Cervell i envelliment. Atròfies, demències, Xarnera
occipitocervical i distròfies espinals. MAV. Imatge de les
infeccions del sistema nerviós. La sida i la seva
repercussió en el món de la imatge. Avenços terapèutics
en la patologia vascular cerebral. Imatge dels tumors
cerebrals supratentorials i infratentorials. Imatge i
traumatismes cranials. Intervencionisme en
neuroradiologia. Isquèmia i hemorràgia cerebral.
Malformacions vasculars cerebrals. Desenvolupament
cerebral. Malformacions congènites. Patologia de la regió
selar. Patologia de la laringe, orofaringe i nasofaringe.
Patologia degenerativa i discal del raquis. Tumors
medul·lars i processos compresius del raquis. Pràctica
clínica tutoritzada (PCT) en angiografia. PCT en TC. PCT
en RM. Seminaris clínics neuroradiològics. Aspectes
tècnics i físics de l’RM. Tècniques avançades. Angio-RM,
Espectroscòpia. Aplicacions pràctiques. Sessions i lectura
de casos clínics. Curs docent europeu sobre el cervell.
Curs docent europeu sobre la base del crani. Curs docent
europeu sobre raquis.
Per a més informació
Rosana Larrosa
(93 291 90 67 – rlarrosa@hsp.santpau.es)

Preinscripció
De l’1 al 25 de setembre de 2000
Matrícula
600.000 PTA – 3.606,07 c
Lloc
Unitat de Psiquiatria Infantil de l’Hospital Maternoinfantil
de la Vall d’Hebron (Barcelona)
Continguts
Psiquiatria del lactant i primera infància. Psicopatologia.
Psiquiatria. Terapèutica. Assignatures: Fonaments
neurològics. Fonaments pediàtrics. Psicopatologia infantil.
Maduració i aprenentatge. Psicoteràpia. Psiquiatria infantil.
Terapèutica biològica.
Per a més informació
Yolanda Laspalas / Piedad Álvarez
(93 489 31 49 – j.tomas@cs.vhebron.es)

Patologia del llenguatge
1040/00

74 crèdits
setembre 2000 – juliol 2002
Departament de Medicina
Escola de Patologia del Llenguatge (Hospital de la Santa
Creu i de Sant Pau)
Coordinació
Josep M. Vendrell Brucet
Preinscripció
De l’1 de juny al 28 de juliol de 2000
Matrícula
310.000 PTA – 1.863,14 c
Lloc
Escola de Patologia del Llenguatge (Hospital de la Santa
Creu i de Sant Pau)
Continguts
Participació en el programa del Pla d’intervenció
logopèdica. Aplicació del pla de treball: tractament
individual, tècniques complementàries i de grup,
rehabilitació informatitzada. Sessions clíniques
d’assessorament, revisió i seguiment. Participació en les
avaluacions de seguiment i alta. Elaboració d’una
memòria clínica sobre les activitats assistencials
efectuades. Assignatures: Avaluació i rehabilitació de les
disàrtries. Avaluació cognitiva del pacient amb patologia
del llenguatge. Avaluació i rehabilitació de l’afàsia.
Rehabilitació informatitzada. Rehabilitació de l’afàsia i
trastorns associats. Neurobiologia de les funcions
cerebrals superiors. Avaluació dels trastorns de la fonació.
Rehabilitació dels trastorns de la fonació. Avaluació i
intervenció en logopèdia infantil.
Per a més informació
Josep M. Vendrell Brucet
(93 291 90 79 – epl.cursos@cbi.es)
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Patologia i cirurgia del segment
anterior del globus ocular

Patologia i cirurgia del segment
posterior del globus ocular

662/00

1019/00

70 crèdits
octubre 2000 – juny 2002
Institut Universitari Barraquer

70 crèdits
octubre 2000 – juny 2002
Institut Universitari Barraquer

Coordinació
Rafael I. Barraquer
Joaquín Barraquer

Coordinació
Rafael I. Barraquer
Joaquín Barraquer

Preinscripció
Del 15 de maig al 15 de setembre de 2000

Preinscripció
Del 15 de maig al 15 de setembre de 2000

Matrícula
325.000 PTA – 1.953,29 c

Matrícula
325.000 PTA – 1.953,29 c

Lloc
Institut Universitari Barraquer
Laforja, 88 (Barcelona)

Lloc
Institut Universitari Barraquer
Laforja, 88 (Barcelona)

Continguts
Mòduls generals: Patologia de la còrnia i de la superfície
ocular. Patologia de la cambra anterior, iris i cos ciliar.
Diagnòstic i tractament de les infeccions del segment
anterior. Patologia del cristal·lí. Glaucoma. Cirurgia del
cristal·lí. Prevenció i tractament de les complicacions a la
cirurgia de la còrnia, cataracta i glaucoma. Mòduls
específics: Tractament actual i cirurgia dels glaucomes.
Trasplantament de còrnia: aspectes generals i situacions
especials. Avenços en cirurgia refractiva. Contactologia
clínica. Avenços en cirurgia ocular: tècniques combinades.
Cirurgia d’urgències i reconstructiva. Pràctiques:
Pràctiques de cirurgia ocular. Pràctiques de clínica
oftalmològica. Pràctiques especials. Treball d’investigació.

Continguts
Mòduls generals: Uveïtis i altres infeccions inflamatòries
del segment posterior. Retinopatia de la prematuritat,
malformacions congènites i altres problemes pediàtrics
especials en patologia i cirurgia del segment posterior.
Manifestacions oculars de les malalties sistèmiques i
metabòliques que afecten la retina i la coroide. Malalties
hereditàries degeneratives (distròfies) de la retina, coroide i
vitri. Patologies vasculars de la retina i coroide. Conducta
davant els traumatismes del segment posterior. Problemes
diagnòstics en patologia del fons de l’ull. Mòduls
específics: Tractament actual del despreniment de retina.
Avenços en el diagnòstic i tractament dels tumors
intraoculars. Diagnòstic i tractament actual de la retinopatia
diabètica. Diagnòstic i tractament de les afeccions de la
màcula. Pràctiques: Pràctiques de clínica oftalmològica.
Pràctiques de cirurgia ocular. Pràctiques especials. Treball
de recerca.

Per a més informació
Alberto Madrigal
(93 414 67 98 – info@co-barraquer.es)

Per a més informació
Alberto Madrigal
(93 414 67 98 – info@co-barraquer.es)
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Psicogeriatria

Psicologia clínica i medicina conductual

1020/00

637/00

42 crèdits
octubre 2000 – juny 2002
Departament de Psiquiatria i Medicina Legal
Sagrat Cor-Serveis de Salut Mental (Martorell)

78 crèdits
novembre 2000 – juny 2002
Departament de Psicologia de la Salut i Psicologia Social

Coordinació
Miquel Casas Brugué
Josep M. Costa Molinari
Manel Sánchez

Coordinació
Montserrat Gomà
Rosa M. Raich
Adolf Tobeña
Josep M. Farré

Preinscripció
Del 15 de juliol al 30 de setembre de 2000

Matrícula
700.000 PTA – 4.207,08 c

Matrícula
550.000 PTA – 3.305,57 c

Lloc
Escola de Doctorat i de Formació Continuada

Lloc
Hospital de Sant Rafael i Institucions de les Germanes
Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús (Martorell)

Continguts
Psicologia de la salut. Metodologia de la recerca clínica.
Tècniques d’avaluació. Intervenció en dolor i malalties
cròniques. Intervenció en trastorns sexuals, del son i de la
conducta alimentària. Intervenció en addiccions, trastorns
afectius i de la personalitat. Intervenció en estrès i
malalties cardiovasculars. Pràctiques clíniques i sessions
clíniques.

Continguts
Història de la psicogeriatria. Gerontologia fonamental.
Propedèutica en psicopatologia geriàtrica. Aspectes
conceptuals i mètodes en neuropsicologia. Patologia
geriàtrica fonamental. Procés d’envelliment: aspectes
biològics, psicològics i socials. Patologia neurològica en
geriatria. Patologia psiquiàtrica en geriatria. Epidemiologia.
Clínica dels trastorns psiquiàtrics en psicogeriatria:
trastorns afectius, psicòtics, trastorns de la personalitat,
adiccions, trastorns de la son. Trastorn mental orgànic i
demències: aspectes generals. Demències degeneratives.
Demències vasculars. Altres demències. Urgències en
psicogeriatria. Terapèutica en psicogeriatria.
Terapèutiques farmacològiques. Psicoteràpies.
Psicomotricitat. Teràpia electroconvulsiva. Atenció
d’infermeria en psicogeriatria. Intervenció social familiar en
psicogeriatria. Problemes ètics en psicogeriatria.
Qüestions legals en psicogeriatria. Recursos assistencials
en psicogeriatria.
Per a més informació
Manel Sánchez
(93 775 22 00 – manuelanchez@mx2.redestb.es)

Per a més informació
Montserrat Gomà
(93 581 10 31 – iltr7@cc.uab.es)

Psicopatologia clínica de l’adult
1039/00

80 crèdits
octubre 2000 – setembre 2002
Departament de Psicologia de la Salut i Psicologia Social
Coordinació
Jordi Obiols Llandrich
Susana Subirà Àlvarez
Preinscripció
Fins al 22 de setembre de 2000
Matrícula
600.000 PTA – 3.606,07 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)
Continguts
Esquizofrènia. Demències. Trastorns afectius. Trastorns de
l’ansietat.
Per a més informació
Montserrat Dorado
(93 581 11 66 – cronic@uab.es)
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Psicopatologia clínica infantojuvenil

Reorganització funcional cerebral

1038/00

1041/00

80 crèdits
octubre 2000 – juny 2002
Departament de Psicologia de la Salut i Psicologia Social

70 crèdits
setembre 2000 – juliol 2002
Departament de Medicina
Escola de Patologia del Llenguatge (Hospital de la Santa
Creu i de Sant Pau)

Coordinació
Edelmira Domènech Llaberia
M. Claustre Jané Ballabriga
Preinscripció
Fins al 22 de setembre de 2000
Matrícula
600.000 PTA – 3.606,07 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)
Continguts
Deficiències i autisme. Psicologia i psiquiatria legal i
forense. Trastorns emocionals. Trastorns del
comportament.
Per a més informació
Montserrat Dorado
(93 581 11 66 – paido@cc.uab.es)

Psicotecnologia
1057/01

32 crèdits
juny 2001 – juliol 2002
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Coordinació
Núria Ferré Suana
Preinscripció
Del 20 de gener al 31 de març de 2001
Matrícula
752.000 PTA – 4.519,61 c
Lloc
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Continguts
Psicotecnologia: Característiques i avantatges de la
fonamentació rigorosa i poder d’aplicació. L’aplicació en
psicologia: errors del passat i noves possibilitats.
Tecnologia derivable de dades experimentals i
observacionals. Conducta alimentària: Psicobiologia.
Metabolisme diferencial, balanç energètic i ingesta. Funció
cerebral i conducta alimentària anormal. Avaluació dels
tractaments farmacològics i quirúrgics. Consum de
drogues. Conducta sexual. Emoció i intel·ligència.
Autopromoció del psicotecnòleg.
Per a més informació
Núria Ferré Suana
(93 581 15 53 – m.psicotecnologia@uab.es)
http://seneca.uab.es/psicotecnologia

Coordinació
Josep M. Vendrell Brucet
Preinscripció
De l’1 de juny al 28 de juliol de 2000
Matrícula
310.000 PTA – 1.863,14 c
Lloc
Escola de Patologia del Llenguatge
(Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau)
Continguts
Participació en el procés diagnòstic del pacient amb una
lesió cerebral. Rotació per diversos centres assistencials
amb patologies específiques de l’SNC. Preparació i
programació del pla terapèutic. Aplicació de tècniques de
rehabilitació i estimulació cognitiva: tractament individual,
tècniques complementàries i de grup, rehabilitació
informatitzada. Participació activa en projectes de
desenvolupament del pla terapèutic. Sessions clíniques
d’assessorament, revisió i seguiment. Avaluació final i alta
dels pacients. Treball de recerca. Assignatures: Avaluació i
rehabilitació de les disàrtries. Les funcions cognitives i la
seva patologia. Avaluació i rehabilitació de l’afàsia.
Rehabilitació informatitzada de les funcions cognitives.
Rehabilitació de les funcions cognitives. Neurobiologia de
les funcions cerebrals superiors. Trastorns psiquiàtrics
associats a les malalties neurològiques. Clínica i evolució
de les lesions cerebrals agudes. Malalties cròniques de
l’SNC. Anatomia funcional de l’SNC. Neurofisiologia
cerebral. Tècniques d’avaluació i diagnòstic en
rehabilitació cognitiva.
Per a més informació
Josep M. Vendrell Brucet
(93 291 90 79 – epl.cursos@cbi.es)
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Salut internacional - Medicina tropical

Teràpia familiar sistèmica

638/00/2

649/00

50 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia
i Medicina Preventiva

70 crèdits
octubre 2000 – juny 2002
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Fundació Doctor Robert
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Coordinació
Oriol Vall Combelles
Preinscripció
Fins al 30 de setembre de 2000
Matrícula
500.000 PTA – 3.005,06 c
Lloc
Hospital del Mar (Barcelona)
Continguts
Medicina tropical (parasitologia, malalties importades,
infeccioses i no infeccioses). Pràctiques de laboratori
(parasitologia, hematologia, micologia i microbiologia).
Dermatologia tropical. Salut comunitària en països en vies
de desenvolupament (PVD). Pediatria tropical. Situació de
catàstrofe: assistència sanitària en poblacions
desplaçades. Introducció a la cirurgia menor en el tròpic.
Reanimació cardiopulmonar. Nutrició bàsica. Nutrició
avançada. Mètodes qualitatius d’investigació aplicats a la
salut. Antropologia de la salut. Antropologia biològica.
Malalties de transmissió sexual. Aigua i salut en PVD.
Verins i intoxicacions. Oftalmologia tropical. Programa
actualitzat d’immunització. Infecció per HIV/sida.
Per a més informació
Ascensión Casado
(93 441 29 97 – medicina.tropical@uab.es)
http://servet.uab.es/_mf_medtropical

Coordinació
Juan Luis Linares Fernández
Preinscripció
De l’1 al 15 de setembre de 2000
Matrícula
800.000 PTA – 4.808,10 c
Lloc
Unitat de Psicoteràpia, Servei de Psiquiatria,
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
i Casa Convalescència (Barcelona)
Continguts
El programa s’articula en espais teòrics i pràctics,
consistint aquests últims en sessions de teràpia familiar
conduïdes pels alumnes en supervisió directa, així com la
supervisió indirecta de casos aportats pels alumnes des
de la seva pràctica professional. Al llarg d’aquests dos
anys es realitzarà un treball d’investigació seguint les línies
de desenvolupament proposades per la direcció del
mestratge. Assignatures: Espai clínic I i II. Espai teòric.
Espai vivencial-experiencial I i II. Supervisió indirecta.
Psicoteràpies cognitivoconductuals. Psicoteràpies
relacionals sistèmiques. Psicoteràpies integradores i
humanístiques. Psiquiatria biològica. Psicoteràpies
psicoanalítiques. Treball de recerca.
Per a més informació
Glòria Bages
(93 291 94 75 – eterapia@santpau.es)
http://www.fdrobert.org

34

Diplomatures
de postgrau

Atenció d’infermeria extrahospitalària

Aplicació i control de la terapèutica
antimicrobiana hospitalària

Coordinació
M. Antònia Martínez Villegas
Rosa Jam Gatell

3140/01

20 crèdits
gener 2001 – desembre 2001
Departament de Medicina
Coordinació
Pere Saballs Radresa
Matrícula
250.000 PTA – 1.502,53 c

3143/00

18 crèdits
octubre 2000 – abril 2001
Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat

Preinscripció
De juny a setembre de 2000
Matrícula
165.000 PTA – 991,67 c
Lloc
Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat
(Sant Cugat del Vallès)

Continguts
Actualització en teràpia antifúngica. Utilització d’antibiòtics
en pacients crítics. Terapèutica antimicrobiana. Control de
la teràpia antiinfecciosa. Actualització en sida i teràpia
antiretroviral. Actualització en teràpia antituberculosa.
Tractament per a protozous, vermes i artròpodes. Curs
sobre infeccions quirúrgiques i protèsiques.

Continguts
Disposició dels sistemes extrahospitalaris. Aspectes
medicolegals. Actuació d’infermeria davant de problemes
clínics urgents-emergents. Transport assistit. Sistemes
d’atenció urgent. Aspectes psicoemocionals dels
professionals enfront de situacions d’estrès. Metodologia
de la investigació. Elaboració i presentació de programa.
Sessions teoricopràctiques: suport vital-politraumàtic,
massatge respiratori i massatge cardiovascular.
Pràctiques.

Per a més informació
Ana Comino
(93 221 10 10 ext. 1058 – 12822@imas.imim.es)

Per a més informació
Àngels Martin Huerto
(93 589 37 27 – infermeria@cesc.es)

Atenció d’infermeria al malalt
cardiològic

Atenció sociosanitària

Lloc
Hospital del Mar (Barcelona)

3010/00

22 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau
Coordinació
Josefa Mitjans Galitó
Preinscripció
De l’1 de juny al 14 de juliol de 2000
Matrícula
206.000 PTA – 1.238,08 c
Lloc
Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau (Barcelona)
Continguts
Atenció d’infermeria al malalt cardíac en situació crítica:
Patologia cardíaca. Atenció d’infermeria. Terapèutica
mèdica. Educació sanitària. Tècniques diagnòstiques:
Exploració cardíaca. Alteracions del ritme cardíac. Cirurgia
cardíaca: Patologia cardíaca quirúrgica. Trasplantament
cardíac. Marcapàs definitiu. Hemodinàmica. Pràctiques
clíniques.
Per a més informació
Júlia Esteve Reig
(93 291 92 17 – seui@hsp.santpau.es)

3051/00

18 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa
Centre Sociosanitari de Manresa. Hospital de Sant Andreu
Coordinació
Montserrat Vila Gangolells
M. Àngels Serra Fabregat
Preinscripció
Del 3 al 31de juliol i del 18 al 28 de setembre de 2000
Matrícula
175.000 PTA – 1.051,77 c
Lloc
Teoria: Escola Universitària de Ciències de la Salut,
Pràctica: Centre Sociosanitari Sant Andreu (Manresa)
Continguts
El sector sociosanitari. Factors sociològics. Canvis en
l’envelliment. Xarxa d’atenció social. Introducció a la
metodologia d’investigació. Trastorns cognitius. Escales de
valoració geriàtrica. Atenció al vell. Trastorns del son.
Demències. Consideracions bàsiques en comunicació.
Aspectes nutricionals. Eliminació. Mobilitat. Exercici físic.
Cuidadors. Conducció de grups. Organització de
l’empresa sociosanitària. Atenció al malalt terminal.
Consideracions bioètiques. Qualitat assistencial. Tècniques
de suport. Projectes. Pràctiques.
Per a més informació
Montserrat Vila Gangolells
(93 877 41 79 – eucs@fub.edu)
http://www.fub.edu/post/default.htm
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Bases clíniques en medicina i cirurgia
cosmètica

Cures d’infermeria a nens i adults
amb càncer

3171/00

3013/00

34 crèdits
desembre 2000 – juny 2001
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética

25 crèdits
novembre 2000 – maig 2001
Escola Universitària d’Infermeria de la Vall d’Hebron

Coordinació
Jaume Alijotas Reig
Victor García

Coordinació
Rosa M. Torrens Sigalés
M. Pilar Llompart Cardona

Matrícula
600.000 PTA – 3.606,07 c

Preinscripció
De l’1 de juny al 14 de juliol i de l’1 al 8 de setembre
de 2000

Lloc
Per determinar

Matrícula
175.000 PTA – 1.051,77 c

Continguts
L’exercici de la medicina i la cirurgia cosmètica. Avaluació,
preparació, analgèsia i anestèsia en medicina i cirurgia
cosmètiques. Urgències i emergències en medicina i
cirurgia cosmètiques. Hormones i envelliment en medicina
i cirurgia cosmètiques. Pell i annexos en medicina i
cirurgia cosmètiques. Sistemes venós i limfàtic en
medicina i cirurgia cosmètiques. Teixit adipós en medicina
i cirurgia cosmètiques. Cirurgia cosmètica facial i corporal.

Lloc
Escola Universitària d’Infermeria de la Vall d’Hebron
(Barcelona)

Per a més informació
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
(93 581 24 91 – sedfc@cc.uab.es)

Control i seguiment de marcapassos
705/00

18 crèdits
novembre 2000 – octubre 2001
Departament de Medicina
Coordinació
Antoni Bayés de Luna
Ramon Oter
Matrícula
75.000 PTA – 450,76 c
Lloc
Departament de Cardiologia, Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau (Barcelona)
Continguts
Es revisaran temes relacionats amb l’estimulació elèctrica
cardíaca i el seguiment dels pacients amb marcapassos.
Assignatures: Curs fonamental d’electrocardiografia.
Pràctiques.
Per a més informació
Ramon Oter
(93 291 92 99 – cardio@lander.es)

Continguts
Bases físiques del càncer. Concepte, etiologia i
epidemiologia del càncer en el nen i l’adult. Suport
metodològic per a la recerca. Tumors sòlids i hemopaties
malignes. Teràpies del tractament del càncer. Urgències
oncològiques. Aspectes psicosocials del càncer. Models
de cures d’infermeria oncològica. Ètica i legislació. Cures
pal·liatives. Noves tendències d’investigació i tractament
del càncer. Treball pràctic de recerca en infermeria
oncològica.
Per a més informació
Conxi Cabezas
(93 489 40 77 – ccabezas@cs.vhebron.es)
http://www.vhebron.es/do/eui/home.htm

Cures d’infermeria gerontogeriàtrica
3015/00

25 crèdits
novembre 2000 – maig 2001
Escola Universitària d’Infermeria de la Vall d’Hebron
Coordinació
Manuel Quintanilla Martínez
M. Pilar Llompart Cardona
Preinscripció
De l’1 de juny al 14 de juliol i de l’1 al 8 de setembre
de 2000
Matrícula
175.000 PTA – 1.051,77 c
Lloc
Escola Universitària d’Infermeria de la Vall d’Hebron
(Barcelona)
Continguts
Generalitats de l’envelliment i de la infermeria
gerontogeriàtrica. Patologies i teràpies de la vellesa.
Aspectes legals i ètics, legislació i estructura
sociosanitària de la vellesa. Epidemiologia, suport
metodològic i informàtic per a la recerca d’infermeria
gerontogeriàtrica. Treball pràctic de recerca.
Per a més informació
Conxi Cabezas
(93 489 40 77 – ccabezas@cs.vhebron.es)
http://www.vhebron.es/do/eui/home.htm
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Curs d’especialització en fisioteràpia
de l’esport

Dietètica i nutrició
709/00

757/00

26 crèdits
novembre 2000 – maig 2001
Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat
Coordinació
Miquel Àngel Cos Morera
Emili Ricart Aguirre
Preinscripció
Setembre i octubre de 2000
Matrícula
190.000 PTA – 1.141,92 c
Lloc
Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat
(Sant Cugat del Vallès)
Continguts
L’Escola Gimbernat, en aquesta tasca formativa, té la
col·laboració i suport de l’Escola Catalana de l’Esport, el
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, l’INEF de
Barcelona i el Centre d’Alt Rediment, i ha programat
aquest curs d’especialització, que s’inicia introduint
l’alumne en la formació teòrica específica del camp
esportiu i posteriorment sobre aquesta base, traslladar-lo
al camp eminentment pràctic de la seva actuació
professional en fisioteràpia esportiva. Assignatures:
Fisiologia de l’esforç. Teoria de l’entrenament. Psicologia.
Dietètica i nutrició. Esport i discapacitat. Farmacologia i
dopatge. Reglamentació. Patomecànica i monogràfics.
Massoteràpia i dinàmica del vestidor. Embenats funcionals.
Tècniques miotensives i manipulatives de columna i pelvis.
Reeducació propioceptiva. Electroteràpia antiàlgica i
electroestimulació. Electroestimulació dinàmica a l’esport.
Tècniques d’estirament. Aplicació de l’acupuntura a
l’esport. Ortesis termoconfortables.
Per a més informació
Xavier Sala Barat
(93 589 37 27 – fisioterapia@cesc.es)

20 crèdits
octubre 2000 – maig 2001
Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat
Coordinació
Àngels Martín Huerto
M. Josep Rosselló Borredà
Preinscripció
De juny a setembre de 2000
Matrícula
196.000 PTA – 1.177,98 c
Lloc
Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat
(Sant Cugat del Vallès)
Continguts
Alimentació en la història. Psicologia i alimentació.
Necessitats energètiques del cos humà. Valors energètics.
Calorimetria. Nutrició i metabolisme dels hidrats de
carboni, greix, proteïnes,etc. Composició dels aliments i
manipulació. L’alimentació en diferents etapes i situacions
de la vida. Valoració clínica de l’estat nutricional.
Malnutrició o estat potencial de malnutrició. Elecció de
teràpies naturals. Microorganismes. Toxiinfeccions d’origen
alimentari. Efectes dels aliments sobre la disponibilitat de
medicaments. La nutrició com a fenomen social.
Organització i utilització de la documentació.
Per a més informació
Àngels Martín Huerto
(93 589 37 27 – infermeria@cesc.es)
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Disseny i estadística en ciències de la
salut (semipresencial)

Documentació i sistemes d’informació
sanitària

721/00

3118/00/2

32 crèdits
novembre 2000 – juny 2001
Departament de Psicobiologia i Metodologia de les
Ciències de la Salut

20 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Fundació Doctor Robert
Escola de Doctorat i de Formació Continuada

Coordinació
Josep M. Domènech Massons

Coordinació
Àlvar Martínez Vidal
Pilar Torre Lloveras
Josep M. Casanellas Rosell

Preinscripció
Octubre i novembre de 2000
Matrícula
233.500 PTA – 1.403,36 c
Lloc
Laboratori d’Estadística Aplicada i de Modelització,
Facultat de Psicologia (mòduls intensius) i a distància
Continguts
El programa s’estructura en tres mòduls obligatoris i en
diversos mòduls optatius. Els mòduls més llargs es
cursaran mitjançant ensenyament a distància a fi de
facilitar el seguiment a les persones residents lluny del
campus. Es requerirà l’assistència dels alumnes a
estatges i també a l’avaluació final al campus de
Bellaterra. L’ensenyament dels diferents mòduls intensius
es desenvoluparà, si és possible, en el campus de
Bellaterra. Es podran programar durant caps de setmana i
també durant l’estiu. S’establirà un procediment per a
convalidacions amb la finalitat d’atendre les peticions
d’aquelles persones que, d’acord amb la seva formació,
acreditin coneixements suficients en un o més dels mòduls
programats. Mòduls obligatoris: Fonaments de disseny i
estadística. Anàlisi multivariable: models de regressió.
Procés de dades.
Per a més informació
Conchi Serrano
(93 581 16 32 – metodo@metodo.uab.es)
http://www.metodo.uab.es

Preinscripció
Setembre de 2000
Matrícula
275.000 PTA – 1.652,78 c
Lloc
Casa Convalescència
Continguts
Els sistemes d’informació a les organitzacions. Els
sistemes d’informació als diferents nivells de l’atenció
sanitària. Descripció i mesura de la producció en l’àmbit
sanitari. Registres clínics. Nomenclatures i classificacions
en documentació assistencial. Estadística-epidemiologia.
Taller sobre eines informàtiques. Sistemes gestors de
bases de dades.
Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Electrocardiografia
715/00

18 crèdits
novembre 2000 – octubre 2001
Departament de Medicina
Coordinació
Antoni Bayés de Luna
Matrícula
75.000 PTA – 450,76 c
Lloc
Departament de Cardiologia del Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau (Barcelona)
Continguts
Una part teòrica de 40 hores correspon a la realització
dels Curs Fonamental d’Electrocardiografia que cada any
organitza el Departament de Cardiologia de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau. Les sessions pràctiques tindran
una durada de 140 hores amb l’objectiu d’aplicar els
coneixements teòrics adquirits. Assignatures: Alteracions
de l’auriculograma. Arítmies. Bloqueig intraventricular.
Creixements ventriculars. Electrocardiograma normal i
variants de la normalitat. Electrocardiologia en les
diferents cardiopaties i situacions diverses.
Electrofisiologia cardíaca. Isquèmia, lesió i necrosi.
Preexcitació.
Per a més informació
Montserrat Saurí
(93 291 92 36 – cardio@lander.es)
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Emergències extrahospitalàries
3079/00

Emergències i cures intensives: atenció
integral d’infermeria a l’adult
3093/00

21 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa
Centre Hospitalari - Unitat Coronària de Manresa
Servei Coordinador d’Urgències de Barcelona SA 061
Coordinació
Anna Escayola Maranges
Fermí Roqueta Egea
Preinscripció
Del 3 al 31 de juliol i del 18 al 29 de setembre de 2000
Matrícula
185.000 PTA – 1.111,87 c
Lloc
Escola Universitària de Ciències de la Salut
i SEM Centre Hospitalari – Unitat Coronària (Manresa)
Continguts
L’assistència a les emergències en mitjà extrahospitalari.
Assistència en el mitjà extrahospitalari. Emergències
mèdiques. Emergències per agents externs. Patologia
traumàtica. Mobilitzacions i immobilitzacions. Projectes.
Pràctiques.
Per a més informació
Anna Escayola Maranges
(93 877 41 79 – eucs@fub.edu)
http://www.fub.edu/post/default.htm

Emergències i catàstrofes: intervenció
i gestió

23 crèdits
octubre 2000 – octubre 2001
Escola Universitària d’Infermeria de la Creu Roja
Consorci de l’Hospital de la Creu Roja (L’Hospitalet
de Llobregat)
Coordinació
Lena Ferrús Estopà
Mercè Estrem
Preinscripció
Del 26 de juny a l’1 de setembre de 2000
Matrícula
195.000 PTA – 1.171,97 c
Lloc
Consorci de l’Hospital Creu Roja (L’Hospitalet
de Llobregat)
Continguts
Generalitats de l’atenció assistencial a l’adult en situació
d’alt risc. Farmacologia. Revisió de literatura científica en
infermeria. Habilitats comunicatives. Bioètica. Problemes
de salut i atenció d’infermeria a adults amb problemes:
mobilització, termoregulació, repòs i son, benestar i
seguretat, higiene, vestir-se, comunicació, autorealització,
autoestima, aprenentatge, desenvolupament de les
creences i valors. Estudi de casos a l’aula. Mòduls: UCI,
urgències.
Per a més informació
Mireia Tarruella Farré
(93 783 77 77 – teresa@escola.creuroja.org)

3151/00

18 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Escola Universitària d’Infermeria de la Creu Roja
Coordinació
Montserrat Cassany Llaberia
Preinscripció
Del 4 al 22 de setembre de 2000
Matrícula
182.500 PTA – 1.096,85 c
Lloc
Escola Universitària d’Infermeria de la Creu Roja (Terrassa)
Continguts
Marc d’actuació general: definició de catàstrofe i
d’emergència; tipus de catàstrofes; actuació postdesastre.
Gestió de catàstrofes i d’emergències: identificació i
diagnòstic; execució del pla d’actuació; la coordinació.
Intervencions en les catàstrofes i emergències: intervenció
sanitària; intervenció logística d’emergència; intervenció
social; suport humà i suport psicològic. Marc internacional
d’intervenció: consideracions bàsiques; acció humanitària
internacional; dret internacional humanitari.
Per a més informació
Mireia Tarruella Farré
(93 783 77 77 – teresa@escola.creuroja.org)

Esquizofrènies i demències
3102/00

36 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Psicologia de la Salut i Psicologia Social
Coordinació
Jordi Obiols Llandrich
Susana Subirà Àlvarez
Preinscripció
Fins al 22 de setembre de 2000
Matrícula
300.000 PTA – 1.803,04 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)
Continguts
Esquizofrènies. Demències.
Per a més informació
Montserrat Dorado
(93 581 11 66 – cronic@uab.es)
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Farmacoepidemiologia
3063/00

Formació d’especialistes en audició
i llenguatge
3155/00

18 crèdits
novembre 2000 – juny 2001
Departament de Farmacologia i Terapèutica
Coordinació
Joan Ramon Laporte Roselló
Dolors Capellà Hereu
Preinscripció
Abans del 19 de juliol de 2000 els candidats no europeus,
i fins al 15 de setembre de 2000 els candidats europeus
Matrícula
472.500 PTA – 2.839,78 c
Lloc
Unitat de Farmacologia Clínica, Unitat Docent
de la Vall d’Hebron (Barcelona)
Continguts
El programa donarà formació avançada en farmacologia
clínica i terapèutica, mètodes en epidemiologia, assaig
clínic, farmacovigilància, estudis d’utilització de
medicaments, polítiques farmacèutiques,
farmacoeconomia, redacció de projectes de recerca i dels
articles científics que se’n deriven, i recursos d’informació
electrònica en farmacoepidemiologia. També s’inclouen
cursos optatius sobre selecció i informació de
medicaments i l’ensenyament de la terapèutica basat en la
solució de problemes. Treball de recerca.
Per a més informació
M. Dolors Romero
(93 428 30 29 – Ir@icf.uab.es)
http://www.icf.uab.es./inicio_c.htm

Fisioteràpia de grans animals
3105/00

18 crèdits
novembre 2000 – maig 2001
Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat
Coordinació
Marta Prades Robles
Teresa Xipell Prunes
Matrícula
150.000 PTA – 901,52 c
Lloc
Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat
(Sant Cugat del Vallès)
Continguts
Aquest postgrau s’inicia introduint l’alumne en la formació
teòrica específica de la fisioteràpia equina i les diferents
patologies que es poden tractar per, posteriorment
i sobre aquesta base, anar al camp eminentment pràctic
amb professionals altament qualificats i amb una
experiència àmplia. Assignatures: Anatomia. Fisiologia.
Biomecànica. Comportament i alimentació. Patologia
musculoesquelètica. Patologia d’extremitats. Patologia
quirúrgica. Fisioteràpia equina. Quiropràxia i manipulació
equina. Acupuntura.
Per a més informació
Teresa Xipell Prunes
(93 589 37 27 – fisioterapia@cesc.es)

50 crèdits
octubre 2000 – juny 2002
Departament de Medicina
Escola de Patologia del Llenguatge (Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau)
Coordinació
Josep M. Vendrell Brucet
Preinscripció
De l’1 al 30 de juny de 2000
Matrícula
240.000 PTA – 1.442,43 c
Lloc
Escola de Patologia del Llenguatge, Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau (Barcelona)
Continguts
Anatomia, fisiologia i neurologia del llenguatge:
neurologia, ORL, neuropsicologia. Aspectes evolutius del
pensament i del llenguatge: adquisició i evolució.
Introducció a la patologia del llenguatge infantil. Patologia
de l’audició i llenguatge: audiologia i audiometria;
sordeses. Desenvolupament de les habilitats lingüístiques:
observació i registre del llenguatge oral; exploració del
llenguatge en el nen. Lingüística: lingüística aplicada a la
patologia del llenguatge. Tractament educatiu dels
trastorns de l’audició i del llenguatge: el curriculum de
l’àrea de la llengua oral i escrita; diagnòstic diferencial
dels trastorns del llenguatge infantil; trastorns de la parla i
de la veu; l’autisme; trastorns neuromotors infantils; el nen
cec; llenguatge i retard mental; avaluació i reeducació de
la llengua escrita. Sistemes alternatius de la comunicació.
Recursos informàtics aplicats a la rehabilitació del
llenguatge. Pràcticum.
Per a més informació
Josep M. Vendrell Brucet
(93 291 90 79 – epl.cursos@cbi.es)
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Gerontogeriatria
3012/00

Gestió clínica i organització de serveis
assistencials
3113/01

20 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat
Coordinació
Àngels Martín Huerto
Trini Roig Crestar
Preinscripció
De juny a setembre de 2000
Matrícula
196.000 PTA – 1.177,98 c
Lloc
Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat
(Sant Cugat del Vallès)
Continguts
Vellesa i cultura. Atenció, cures en els principals
problemes de salut de la gent gran. Gestió,optimització i
assessorament de recursos en l’àmbit institucional i
familiar. Balneoteràpia, fitoteràpia i hidroteràpia aplicades a
la gent gran. Necessitats alimentàries i nutricionals de la
gent gran. Necessitats de mobilització i estimulació
mitjançant la fisioteràpia i la teràpia ocupacional.
Importància de l’oci. Aplicacions pràctiques. La mort, ètica
i cures, tant a la persona gran com a la família i cuidadors.
Metodologia i assessories pràctiques d’un projecte.
Per a més informació
Àngels Martín Huerto
(93 589 37 27 – infermeria@cesc.es)

Gestió clínica de serveis d’infermeria

22 crèdits
febrer 2001 – juny 2001
Fundació Doctor Robert
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
EADA
Coordinació
Cristina Iniesta
Mateu Huguet
Preinscripció
Del 28 d’octubre de 2000 al 3 de febrer de 2001
Matrícula
500.000 PTA – 3.005,06 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona) i Centre Residencial
d’EADA (Collbató, Baix Llobregat)
Continguts
Introducció a la gestió sanitària i matèries instrumentals
afins. Comprensió del sistema sanitari. Models i sistemes
de gestió. El projecte estratègic. Política i gestió de la
qualitat. Procés i producció clínica. Comportament
organitzacional. Habilitats directives. Gestió operativa dels
serveis assistencials. Gestió economicofinancera en els
serveis sanitaris. Màrqueting de serveis sanitaris. Gestió
clínica.
Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

3149/01

18 crèdits
gener 2001 – juny 2001
Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa
EADA
Coordinació
Valentí Martínez Espinosa
Mateu Huguet Recasens
Preinscripció
Del 6 al 30 de novembre de 2000
Matrícula
345.000 PTA – 2.073,49 c
Lloc
EADA (Collbató)
Continguts
Comportament organitzacional. Gestió de recursos
humans. Persones i grups: visió directiva. Ètica a la gestió
sanitària. Organització de l’atenció primària. Planificació
estratègica. Gestió clínica. Gestió econòmica. Habilitats
directives. Cercles de qualitat. Metodologia d’investigació.
Gestió de cures. Organització hospitalària. Informàtica a la
gestió. Sistemes d’informació. Pràctiques. Aplicació de
programes informàtics. Presentació de projectes.
Per a més informació
Mireia Tebar
(93 877 41 79 – eucs@fub.edu)
http://www.fub.edu/post/default.htm

Gestió de laboratoris clínics
760/00

18 crèdits
novembre 2000 – març 2001
Departament de Medicina
Coordinació
Carles Pascual Mostaza
Antonio Ballesta Gimeno
José Luis Bedini Chesa
Jaume Raventós Monjo
Matrícula
200.000 PTA – 1.202,02 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)
Continguts
Arquitectura i seguretat. Aspectes mèdicolegals. Economia
de la salut. Gestió de compres. Gestió de la qualitat.
Gestió de la recerca. Gestió econòmica. Informàtica.
Introducció a l’avaluació tecnològica. Organització.
Planificació estratègica. Polítiques sanitàries. Recursos
humans. Sistemes d’informació.
Per a més informació
Montse Montes
(676 88 58 74 (tardes) – cursoslab@mixmail.com)
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Gestió d’organitzacions d’atenció
primària

Infermeria de la infància
i de l’adolescència

3163/01

774/00

18 crèdits
març 2001 – maig 2001
Fundació Doctor Robert
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
EADA

30 crèdits
novembre 2000 – juny 2001
Escola Universitària d’Infermeria de la Vall d’Hebron

Coordinació
Cristina Iniesta
Mateu Huguet

Coordinació
Enriqueta Bernaus Poch
Montserrat Gili Ribes
Josep Saleta Prat

Preinscripció
Del 4 de desembre de 2000 al 12 de març de 2001

Preinscripció
De l’1 de juny al 14 de juliol i del 4 al 8 de setembre
de 2000

Matrícula
269.000 PTA – 1.616,72 c

Matrícula
190.000 PTA – 1.141,92 c

Lloc
Casa Convalescència (Barcelona) i EADA (Collbató)

Lloc
Escola Universitària d’Infermeria de la Vall d’Hebron
(Barcelona)

Continguts
El sector de l’atenció primària. Els dispositius públics. Els
dispositius autogestionats. Economia/negociació/grups.
Màrqueting. La gestió pràctica. Situació internacional.
Situació espanyola. Informació/recursos
humans/pressupost. Noves experiències. Gestió basada
en l’evidència. Posar en marxa l’equip. Habilitats
comunicatives. Negociar i decidir. Innovacions en APS.
Estratègies previsibles o no. Gestió pràctica de l’equip.
Avaluació interactiva.

Continguts
Creixement i desenvolupament infantil. La infermeria en la
promoció i prevenció de la salut infantil. Eines per a la
valoració i la comunicació infantil. Fonaments d’infermeria.
El procés infermer aplicat a la infància des del model de V.
Henderson. Aspectes ètics i legals. Qualitat assistencial.
Recerca en infermeria infantil. Problemes de salut més
freqüents en la infància. Pràctiques clíniques. Treball de
curs.

Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Per a més informació
Conxi Cabezas
(93 489 40 77 – ccabezas@cs.vhebron.es)
http://www.vhebron.es/do/eui/home.htm

Infermeria comunitària

Infermeria de salut mental i psiquiàtrica

792/00

3096/00

35 crèdits
octubre 2000 – maig 2001
Escola Universitària d’Infermeria de la Vall d’Hebron

25 crèdits
novembre 2000 – maig 2001
Escola Universitària d’Infermeria de la Vall d’Hebron

Coordinació
M. Dolores Juanola Pagés
Rafaela Blanco Sánchez

Coordinació
M. Dolores Bernabeu Tamayo
Araceli Fernández Moreda

Preinscripció
De l’1 de juny al 14 de juliol i de l’1 al 8 de setembre
de 2000

Preinscripció
De l’1 de juny al 14 de juliol i del 4 al 8 de setembre
de 2000

Matrícula
198.000 PTA – 1.190,00 c

Matrícula
170.000 PTA – 1.021,72 c

Lloc
Escola Universitària d’Infermeria de la Vall d’Hebron
(Barcelona)

Lloc
Escola Universitària d’Infermeria de la Vall d’Hebron
(Barcelona)

Continguts
Sistemes sanitaris europeus, espanyol i català. Lleis que
els desenvolupen. Fonaments d’infermeria a l’atenció
primària. Model d’atenció d’infermeria. Procés d’atencions.
Ciències instruments: bioestadística, demografia,
epidemiologia, antropologia, sociologia, educació
sanitària. Planificació per a la salut. Diagnòstic de salut:
indicadors. Pla director. Anàlisi de la qualitat assistencial.
L’Agència d’Avaluació de Tecnologia Mèdica. L’atenció
d’infermeria a les diverses etapes de la vida: nen,
adolescent, adult i vell. Programació de l’atenció
domiciliària. Les habilitats socials. Pràctiques clíniques.

Continguts
Generalitats en salut mental. Infermeria psicosocial.
Recerca en infermeria de salut mental. Cures d’infermeria
en els problemes de salut mental. Ètica i legislació en
salut mental. Treball de recerca.

Per a més informació
Conxi Cabezas
(93 489 40 77 – ccabezas@cs.vhebron.es)
http://www.vhebron.es/do/eui/home.htm

Per a més informació
Conxi Cabezas
(93 489 40 77 – ccabezas@cs.vhebron.es)
http://www.vhebron.es/do/eui/home.htm
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Infermeria gerontològica i geriàtrica

Infermeria psiquiàtrica i salut mental

727/00

775/00

18 crèdits
octubre 2000 – març 2001
Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau

20 crèdits
octubre 2000 – maig 2001
Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau

Coordinació
Mercedes Abades Porcel

Coordinació
Montserrat Sirvent Angulo

Preinscripció
De l’1 de juny al 14 de juliol de 2000

Preinscripció
De l’1 de juny al 14 de juliol de 2000

Matrícula
165.000 PTA – 991,67 c

Matrícula
180.000 PTA – 1.081,82 c

Lloc
Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau (Barcelona)

Lloc
Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau
(Barcelona)

Continguts
El procés de l’envelliment: físic, psíquic i socioeconòmic
cultural. Manteniment i promoció de la qualitat de vida de
les persones ancianes. Alteracions fisiopatològiques i
psicològiques de les persones ancianes. Atenció
d’infermeria dirigida a les persones ancianes amb
alteració de les necessitats bàsiques: domicili, comunitat,
hospital i institució. Bioètica i aspectes legals en geriatria i
psicogeriatria. Investigació científica. Concepte de
readaptació i reintegració biopsicosocial. Intervencions.
Gestió de serveis i/o institucions dirigides a promoure una
qualitat de vida a l’ancià. Assignatures: Infermeria
gerontològica. Infermeria geriàtrica. Administració i gestió
de serveis sociosanitaris. Pràctiques clíniques. Treball
original.
Per a més informació
Júlia Esteve Reig
(93 291 92 17 – seui@hsp.santpau.es)

Infermeria intensiva
729/00

50 crèdits
setembre 2000 – març 2001
Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau
Coordinació
M. Carmen Jover Sancho
Preinscripció
De l’1 de juny al 14 de juliol de 2000
Matrícula
298.000 PTA – 1.791,02 c
Lloc
Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau (Barcelona)
Continguts
Assignatures: Introducció a la infermeria intensiva.
Característiques específiques de les unitats de cures
intensives. Desenvolupament de les funcions assistencial,
docent, administrativa i investigadora del professional
d’infermeria intensiva. Atenció d’infermeria al pacient
dirigida a recuperar o mantenir l’equilibri de les
necessitats bàsiques que integren i configuren la persona:
àrea física, psicològica, espiritual i la integració en el medi
ambient. Pràctiques clíniques. Treball original.
Per a més informació
Júlia Esteve Reig
(93 291 92 17 – seui@hsp.santpau.es)

Continguts
Introducció a les ciències de la conducta. Teories
psicològiques de la personalitat. Clínica psiquiàtrica.
Infermeria psiquiàtrica. Metodologia en infermeria. Treball
original.
Per a més informació
Júlia Esteve Reig
(93 291 92 17 – seui@hsp.santpau.es)

Infermeria quirúrgica
730/00

50 crèdits
octubre 2000 – abril 2001
Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau
Coordinació
M. Carmen Ruiz Llorente
Preinscripció
De l’1 de juny al 14 de juliol de 2000
Matrícula
330.000 PTA – 1.983,34 c
Lloc
Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau
(Barcelona)
Continguts
Introducció a la infermeria quirúrgica. Atenció d’infermeria
al pacient anestesiat. Atenció d’infermeria al pacient de
cirurgia: general, ortopèdica i traumatològica, obstètrica i
ginecològica, pediàtrica, toràcica, cardíaca, vascular,
neurològica, urològica, oftalmològica, otorinolaringològica,
oncològica, plàstica.
Per a més informació
Júlia Esteve Reig
(93 291 92 17 – seui@hsp.santpau.es)
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Infermeria quirúrgica

Infermeria quirúrgica

776/00

777/00

36 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Escola Universitària d’Infermeria de la Creu Roja

38 crèdits
novembre 2000 – maig 2001
Escola Universitària d’Infermeria de la Vall d’Hebron

Coordinació
Lena Ferrús Estopá
Marci Elías

Coordinació
Rosa M. Lainez Royo
Maria Cònsul Giribet

Preinscripció
Del 26 de juny fins al 21 de juliol de 2000

Preinscripció
De l’1 de juny al 14 de juliol de 2000

Matrícula
205.000 PTA – 1.232,07 c

Matrícula
180.000 PTA – 1.081,82 c

Lloc
Consorci de l’Hospital Creu Roja (L’Hospitalet
de Llobregat)

Lloc
Escola Universitària d’Infermeria de la Vall d’Hebron
(Barcelona)

Continguts
Procediments, protocols i cures al malalt quirúrgic abans,
durant i després de la intervenció quirúrgica. Mesures
preventives. Aspectes tècnics i humans de la intervenció
quirúrgica. Fonaments de l’anestèsia i tipus. Procediments
quirúrgics més freqüents. Record anatomopatològic.
Posicions quirúrgiques. Consideracions generals per cada
especialitat i pla terapèutic en cada cas. Esquema
quirúrgic en cada intervenció. Instrumental quirúrgic.
Riscos quirúrgics. Elements bàsics per desenvolupar un
projecte d’investigació relatiu a l’Àrea Quirúrgica.
Assignatures: Generalitats d’infermeria quirúrgica.
Anestèsia i recuperació. Metodologia de la investigació.
Pràctiques de cirurgia toràcica. Cirurgia general. Cirurgia
d’ORL i oftalmologia. Cirurgia ginecològica. Pràctiques:
cirurgia ginecològica i vascular; neurocirurgia i urologia;
ORL i oftalmologia; cirurgia cardíaca. Sessions pràctiques
generals. Neurocirurgia i cirurgia urològica. Cirurgia
toràcica, vascular i cardíaca.

Continguts
Estudi de les diferents tècniques quirúrgiques en les
diferents especialitats amb les noves tendències de la
cirurgia actual i les atencions d’infermeria en els diferents
processos. La gestió dels recursos humans i materials. La
responsabilitat ètica i legal. La metodologia del control de
qualitat així com un programa de qualitat assistencial. Les
línies prioritàries de recerca i les etapes d’un protocol de
recerca infermera. Assignatures: Fonaments bàsics de la
infermeria quirúrgica. Qualitat de les cures infermeres al
malalt quirúrgic. Estructura física i organitzativa de l’àrea
quirúrgica. Vigilància, prevenció i control de la infecció
quirúrgica. Atencions d’infermeria en el procés quirúrgic.
Recerca infermera en el procés quirúrgic. Pràctiques
clíniques.

Per a més informació
Mireia Tarruella Farré
(93 783 77 77 – teresa@escola.creuroja.orgs)

Per a més informació
Conxi Cabezas
(93 489 40 77 – ccabezas@cs.vhebron.es)
http://www.vhebron.es/do/eui/home.htm
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Intervenció en psicologia clínica
i de la salut

Intervenció social i sanitària
a la comunitat

3162/01

3014/00

36 crèdits
novembre 2001 – juny 2002
Departament de Psicologia de la Salut i Psicologia Social

34 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Escola Universitària d’Infermeria de la Creu Roja

Coordinació
Montserrat Gomà
Rosa M. Raich
Adolf Tobeña
Josep M. Farré

Coordinació
Lena Ferrús Estopà
Montserrat Massip Janer

Matrícula
350.000 PTA – 2.103,54 c
Lloc
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Continguts
Intervenció en dolor i malalties cròniques. Intervenció en
trastorns sexuals, del son i de la conducta alimentària.
Intervenció en addiccions, trastorns afectius i de la
personalitat. Intervenció en estrès i malalties
cardiovasculars. Pràctiques clíniques i sessions clíniques.
Per a més informació
Montserrat Gomà
(93 581 10 31 – iltr7@cc.uab.es)

Intervenció sistèmica en contextos
no clínics

Preinscripció
Del 28 de juny al 20 de setembre de 2000
Matrícula
250.000 PTA – 1.502,53 c
Lloc
Escola Universitària d’Infermeria de la Creu Roja (Terrassa)
Continguts
Coneixement i anàlisi de la comunitat a través de la
interpretació dels fenòmens demogràfics, epidemiològics i
econòmics en la gestió dels recursos. Antropologia social i
de la salut, abordatge des de la interculturalitat. Habilitats
comunicatives, interpersonals, socials i de dinàmica de
grup. Planificació i avaluació de programes d’intervenció
comunitària. Estratègies educatives des de la
multidisciplinarietat.
Per a més informació
Mireia Tarruella Farré
(93 783 77 77 – teresa@escola.creuroja.org)

763/00

35 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Fundació Doctor Robert
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Coordinació
Juan Luis Linares Fernández
Preinscripció
De l’1 al 15 de setembre de 2000
Matrícula
400.000 PTA – 2.404,05 c
Lloc
Unitat de Psicoteràpia del Servei de Psiquiatria de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Casa
Convalescència (Barcelona)
Continguts
L’espai d’intervenció sistèmica aporta una pràctica variada
on s’estudien i es treballen casos de problemàtiques
diverses des de l’òptica sistèmica. La teoria
organitzacional aporta una reflexió sobre les
característiques de les institucions, i l’espai vivencialexperiencial la relaciona amb les condicions generals dels
professionals per tal d’optimitzar els seus rendiments. Els
seminaris eixamplen qüestions concretes incorporant idees
dels autors i de les escoles amb més prestigi dins del
panorama sistèmic nacional i internacional. Assignatures:
Consulta sistèmica. Teoria organitzacional. Espai vivencialexperiencial. Intervencions psicopedagògiques i socials.
Deu seminaris ordinaris i extraordinaris.
Per a més informació
Glòria Bages
(93 291 94 75 – eterapia@santpau.es)
http://www.fdrobert.org

La mort: prova de vida, etapa
de creixement
3088/00

18 crèdits
octubre 2000 – gener 2001
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Fundació Doctor Robert
Domo, Escola per a la promoció de la salut i la vida
Coordinació
Àngel Puyol González
Teresa Piulachs Molés
Preinscripció
Fins a la darrera setmana de setembre de 2000
Matrícula
195.000 PTA – 1.171,97 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)
Continguts
Diferents enfocaments d’aproximació a la mort: històric,
antropològic i filosòfic. Actualització de situacions de
pèrdues del passat i gestió saludable de les del present.
Formació, manteniment i ruptura de vincles afectius. Tipus
de vinculació: com afecten en l’elaboració del dol. Morir a
casa. Morir a l’hospital. Valors i dimensió ètica en la
pràctica professional. Dilemes bioètics. Acompanyament
en l’acte de morir. Postmortem immediat.
Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org
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Les cures d’infermeria en la gestió
clínica

Màrqueting farmacèutic
3119/00/2

3054/00

18 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat
Coordinació
Montserrat Antonín Martín
Pilar Pérez Company

18 crèdits
octubre 2000 – abril 2001
Fundació Doctor Robert
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Institut Superior de Marketing
Coordinació
Eduardo Giménez Marqués

Preinscripció
De juny a setembre de 2000

Preinscripció
Principi de setembre de 2000

Matrícula
196.000 PTA – 1.177,98 c

Matrícula
720.000 PTA – 4.327,29 c

Lloc
Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat
(Sant Cugat del Vallès)

Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)

Continguts
La infermeria en la gestió clínica. Anàlisi dels sistemes
actuals en la prestació de cures. Models i tendències
d’infermeria, les cures i les seves aplicacions. Els
diagnòstics infermers. Estudi de casos. Estandarització i
avaluació de cures, qualitat, efectivitat i eficiència. Els
sistemes d’informació. Evolució, components i sistemes de
classificació. La història clínica. El cost de les cures
d’infermeria. La gestió de les cures. Processos de treball i
d’actuació. Informatització dels processos.

Continguts
Introducció al màrqueting farmacèutic. Anàlisi interna.
Anàlisi externa i de l’entorn. Segmentació i posicionament.
Polítiques de producte i preu. Les xarxes de vendes a la
indústria farmacèutica. La distribució farmacèutica.
Estratègies de comunicació. Estudi dels diferents mercats
de la indústria farmacèutica: el mercat de medicaments
genèrics; màrqueting de productes OTC; màrqueting de
productes hospitalaris. El product manager de la indústria
farmacèutica. El pla de màrqueting de productes
farmacèutics.

Per a més informació
Montserrat Antonín Martín
(93 589 37 27 – montse@cesc.es)

Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert)
http://www.fdrobert.org

Malaltia crònica i psicopatologia
legal infantojuvenil

Medicina de la indústria farmacèutica

3100/00

733/01

36 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Psicologia de la Salut i Psicologia Social

20 crèdits
gener 2001 – juny 2002
Departament de Farmacologia i Terapèutica

Coordinació
Edelmira Domènech Llaberia
M. Claustre Jané Ballabriga

Coordinació
Francesc Jané

Preinscripció
Fins al 22 de setembre de 2000
Matrícula
300.000 PTA – 1.803,04 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)
Continguts
Deficiència mental i autisme. Psicologia i psiquiatria legal i
forense.
Per a més informació
Montserrat Dorado
(93 581 11 66 – paido@cc.uab.es)

Preinscripció
Octubre i novembre de 2000
Matrícula
500.000 PTA – 3.005,06 c
Lloc
Unitat Docent de Sant Pau (Barcelona)
Continguts
Farmacologia bàsica. Estadística mèdica. Toxicologia.
Farmacologia clínica. Assaigs clínics. Disseny de
protocols. Discussió de protocols. Farmacovigilància.
Informàtica aplicada. Registre de medicaments. Ètica.
Fonts d’informació mèdica. Organització d’un departament
mèdic. Economia i indústria farmacèutica. Conferències
especials i taules rodones.
Per a més informació
Marcela Domínguez
(93 291 90 18 – mdominguez@hsp.santpau.es)
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Medicina de les arts escèniques
3150/00

Metodologia d’avaluació i millora de la
qualitat assistencial
734/01

22 crèdits
setembre 2000 – desembre 2001
Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa
Institut del Teatre
Conservatori Municipal de Música de Manresa
Conservatori Superior de Música de Barcelona
Consorci del Grup de Teatre del Liceu
Coordinació
Ester Sardà Rico
Jaume Roset Llobet
Dolors Rosinés Cubells
Sílvia Fàbregas Molas
Preinscripció
Del 3 al 31 de juliol de 2000
Matrícula
225.000 PTA – 1.352,28 c
Lloc
Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa,
Institut del Teatre i Conservatori de Manresa
Continguts
Introducció a la medicina de les arts. Veu: fonaments
anatòmics; fisiologia i biomecànica; tipus i classificació de
veus; patologies de la veu cantada, abordatges
terapèutics. Música: fonaments anatòmics; fisiologia i
biomecànica; tècnica i abordatge pedagògic de les
diferents disciplines musicals; patologies funcionals,
abordatges terapèutics. Dansa: fonaments anatòmics;
fisiologia i biomecànica; tècnica i abordatge pedagògic de
les diferents disciplines de la dansa; patologies funcionals,
abordatges terapèutics. Ciències psicoambientals en
l’artista: prevenció; ergonomia; psicologia de l’artista.
Per a més informació
Alfons Mascaró Vilella
(93 872 33 46 – alfons.mascaro.eucs@fub.edu)
http://www.fub.edu/post/default.htm

22 crèdits
gener 2001 – maig 2001
Fundació Doctor Robert
Departament de Medicina
Fundació Avedis Donabedian
Coordinació
Alvar Net Castel
Rosa Suñol
Joaquim Bañeras
Preinscripció
Fins al 31 d’octubre de 2000
Matrícula
315.000 PTA – 1.893,19 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)
Continguts
Política i gestió de la qualitat. Metodologia d’avaluació i
millora de la qualitat assistencial (I, II i III). Instruments per
a la millora i avaluació de la qualitat (I i II). Disseny de
programes de qualitat assistencial i experiències
pràctiques.
Per a més informació
Pilar Ivern
(93 459 29 08 – fad@sct.ictnet.es)
http://www.fdrobert.org

Metodologia i avaluació en psicologia
clínica i de la salut
3161/00

36 crèdits
novembre 2000 – juny 2001
Departament de Psicologia de la Salut i Psicologia Social
Coordinació
Montserrat Gomà
Rosa M. Raich
Adolf Tobeña
Josep M. Farré
Matrícula
350.000 PTA – 2.103,54 c
Lloc
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Continguts
Psicologia de la salut. Metodologia de la recerca clínica.
Tècniques d’avaluació. Pràctiques clíniques i sessions
clíniques.
Per a més informació
Montserrat Gomà
(93 581 10 31 – iltr7@cc.uab.es)
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Metodologia i tècniques d’investigació
en infermeria

Osteopatia estructural
768/00

3011/00

19 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau
Coordinació
Isabel Casanovas Calvet
Manuel J. Barbanoj Rodríguez
Preinscripció
De l’1 de juny al 14 de juliol de 2000
Matrícula
200.000 PTA – 1.202,02 c
Lloc
Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau
(Barcelona)
Continguts
Mòdul bàsic: Continguts específics de la fase de
conceptualització, planificació empírica i de comunicació
de la producció científica. Mòdul d’investigació
quantitativa: Dissenys observacionals i experimentals,
mesures, quantificació i anàlisi multivariant. Mòdul
d’investigació qualitativa: s’aborden les diferents tècniques
útils per aquest tipus d’aproximació científica i el
tractament analític i formulació de resultats de les dades
qualitatives. Assignatures: Introducció a la investigació
científica. Investigació quantitativa. Investigació clínica
amb medicaments. Investigació qualitativa. Fonts de
finançament. Elaboració i preparació d’un disseny
d’investigació.
Per a més informació
Júlia Esteve Reig
(93 291 92 17 – seui@hsp.santpau.es)

Osteopatia
3039/00

55 crèdits
octubre 2000 – maig 2002
Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat
Coordinació
Francesc Escarmís Costa
Preinscripció
Juliol i setembre de 2000
Matrícula
636.000 PTA – 3.822,44 c
Lloc
Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat
(Sant Cugat del Vallès)
Continguts
Anatomia i biomecànica específiques. Exploració per la
imatge. Funció posturodinàmica.
Per a més informació
Francesc Escarmís Costa
(93 589 37 27 – fisioterapia@cesc.es)

55 crèdits
octubre 2000 – maig 2001
Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat
Coordinació
Francesc Escarmís Costa
Preinscripció
Juliol i setembre de 2000
Matrícula
636.000 PTA – 3.822,44 c
Lloc
Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat
(Sant Cugat del Vallès)
Continguts
Anatomia i biomecànica. Semiologia. Exploració per la
imatge. Teoria i clínica osteopàtica. Pràctica: Tecnologia
osteopàtica.
Per a més informació
Francesc Escarmís Costa
(93 589 37 27 – fisioterapia@cesc.es)

Paidopsiquiatria
744/00

18 crèdits
octubre 2000 – juliol 2001
Departament de Psiquiatria i Medicina Legal
Coordinació
Josep Tomás Vilaltella
Preinscripció
De l’1 al 25 de setembre de 2000
Matrícula
150.000 PTA – 901,52 c
Lloc
Unitat de Psiquiatria Infantil de l’Hospital Universitari
de la Vall d’Hebron (Barcelona)
Continguts
Psiquiatria del lactant i primera infància. Psicopatologia.
Psiquiatria. Terapèutica.
Per a més informació
Yolanda Laspalas / Piedad Álvarez
(93 489 31 49 – j.tomas@cs.vhebron.es)
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Patologia del llenguatge

Promoció i educació per a la salut

735/00

3107/00

65 crèdits
octubre 2000 – juny 2002
Departament de Medicina
Escola de Patologia del Llenguatge (Hospital
de la Santa Creu i de Sant Pau)

18 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat

Coordinació
Josep M. Vendrell Brucet

Coordinació
Pilar Flor Pérez
Carme Borreguero
Pere Font

Preinscripció
De l’1 al 30 de juny de 2000

Preinscripció
De juny a setembre de 2000

Matrícula
250.000 PTA – 1.502,53 c

Matrícula
196.000 PTA – 1.177,98 c

Lloc
Escola de Patologia del Llenguatge (Hospital de la Santa
Creu i de Sant Pau)

Lloc
Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat
(Sant Cugat del Vallès)

Continguts
Aspectes teòrics de l’anatomofisiologia del llenguatge, la
lingüística i l’adquisició del llenguatge. Introducció a la
patologia del llenguatge i tècniques d’exploració en
logopèdia. Estudi detallat dels trastorns del llenguatge, la
parla i la veu. Seminaris teoricopràctics. Sessions
clíniques. Tècniques de tractament logopèdic. Pràctiques
d’intervenció logopèdica: dispensari de logopèdia,
trastorns de parla i veu, assessorament i seguiment de la
intervenció logopèdica. Assignatures: Avaluació i
tractament del llenguatge escrit. Casos clínics en
logopèdia infantil. Diagnòstic diferencial en patologia del
llenguatge. Disfèmia. Disfonies. Evolució del llenguatge.
Exploració del llenguatge en el nen. Inicis del llenguatge
en el nen cec. Intervenció logopèdica: dispensari de nens.
Introducció a la patologia del llenguatge. Lingüística
aplicada a la logopèdia. Material de rehabilitació en
patologia del llenguatge. Neurologia del llenguatge.
Neuropsicologia. ORL i veu. Programació de la intervenció
logopèdica. Rehabilitació de l’afàsia. Sistemes
augmentatius de la comunicació. Sordeses. Tractament de
les disàtries.

Continguts
Conceptes i principis de la promoció i educació per a la
salut. Conducció de grups. Antropologia-sociologia i salut.
Metodologia de la investigació sanitària. Comunicació a
l’educació sanitària. Comunicació: mitjans audiovisuals.
Perspectiva psicosocial de l’educació per a la salut.
Pedagogia i salut. Elaboració i presentació de programes
d’educació.

Per a més informació
Josep M. Vendrell Brucet
(93 291 90 79 – epl.cursos@cbi.es)

Per a més informació
Pilar Flor Pérez
(93 589 37 27 – montse@cesc.es)

Psicogeriatria
3057/00

20 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Psiquiatria i Medicina Legal
Sagrat Cor – Serveis de Salut Mental
Coordinació
Miquel Casas
Josep M. Costa Molinari
Manel Sánchez
Preinscripció
Del 15 de juliol al 30 de setembre de 2000
Matrícula
190.000 PTA – 1.141,92 c
Lloc
Hospital San Rafael i Institucions de les Germanes
Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús (Martorell)
Continguts
Història de la psicogeriatria. Aspectes biològics de
l’envelliment. Aspectes psicològics i socials de
l’envelliment. Manifestacions clíniques en psicogeriatria.
Epidemiologia dels trastorns mentals en l’edat avançada.
Classificació. Avaluació en psicogeriatria. Trastorns
psiquiàtrics en el vell. Demències. Atenció d’infermeria en
psicogeriatria. Terapèutiques biològiques. Terapèutiques
no biològiques. Intervenció social en psicogeriatria.
Recursos assistencials en psicogeriatria. Aspectes ètics en
psicogeriatria. Aspectes legals en psicogeriatria.
Per a més informació
Manel Sánchez
(93 775 22 00 – manuelanchez@mx2.redestb.es)
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Rehabilitació eqüestre
3104/00

Trastorns afectius i trastorns d’ansietat
de l’adult
3103/00

18 crèdits
novembre 2000 – maig 2001
Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat
Coordinació
Xavier Sala Barat
Teresa Xipell Prunes
Preinscripció
Setembre i octubre de 2000
Matrícula
150.000 PTA – 901,52 c
Lloc
Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat
(Sant Cugat del Vallès)
Continguts
Anatomia. Biomecànica. Comportament i alimentació.
Hipoteràpia. Cadenes musculars. Traumatismes cranials.
Estimulació precoç. Paràlisi cerebral. Psiquiatria.
Neurologia. Aspectes psicològics de la relació. Legislació.
Dietètica i nutrició. Patologia. Història del cavall.
Per a més informació
Teresa Xipell Prunes
(93 589 37 27 – fisioterapia@cesc.es)

Tècniques avançades de diagnòstic
per ultrasons en cardiologia
747/00

18 crèdits
novembre 2000 – octubre 2001
Departament de Medicina

36 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Psicologia de la Salut i Psicologia Social
Coordinació
Jordi Obiols Llandrich
Susana Subirà Àlvarez
Preinscripció
Fins al 22 de setembre de 2000
Matrícula
300.000 PTA – 1.803,04 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona) i centres de pràctiques
concertats
Continguts
Trastorns afectius. Trastorns d’ansietat de l’adult.
Per a més informació
Montserrat Dorado
(93 581 11 66 – cronic@uab.es)

Trastorns emocionals i trastorns
del comportament
3101/00

36 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Psicologia de la Salut i Psicologia Social
Coordinació
Edelmira Domènech Llaberia
M. Claustre Jané Ballabriga

Coordinació
Antoni Bayés de Luna
Guillem Pons Lladó

Preinscripció
Fins al 22 de setembre de 2000

Matrícula
75.000 PTA – 450,76 c

Matrícula
300.000 PTA – 1.803,04 c

Lloc
Departament de Cardiologia, Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau (Barcelona)

Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)

Continguts
Aplicacions pràctiques i investigacionals de
l’ecocardiografia Doppler en l’estudi de la funció
ventricular. Aplicació de la tècnica Doppler en el
seguiment dels pacients amb pròtesi valvular.
Caracterització de la cardiopatia hipertensiva per
ultrasons. Diagnòstic morfològic i funcional de les
miocardiopaties per ecocardiografia Doppler. Diagnòstic
per ultrasons de les cardiopaties congènites. Diagnòstic
quantitatiu i qualitatiu de la cardiopatia isquèmica per
ultrasons: aplicacions ecocardiogràfiques d’estrès.
Ecocardiografia transeofàgica: pràctica i indicacions. Estat
actual de l’ecocardiografia Doppler en el diagnòstic de la
malaltia cardíaca valvular. Estat actual de la tecnologia en
ultrasons aplicada a la cardiologia.
Per a més informació
Guillem Pons Lladó
(93 291 92 98 – cardio@lander.es)

Continguts
Trastorns emocionals. Trastorns del comportament.
Per a més informació
Montserrat Dorado
(93 581 11 66 – paido@cc.uab.es)
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Utilització de la resposta de relaxació
en la pràctica clínica
3154/00

18 crèdits
novembre 2000 – febrer 2001
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Fundació Doctor Robert
Domo, Escola per a la promoció de la salut i la vida
Coordinació
Antonio Armario García

Cursos
d’especialització
Abordatge familiar en els trastorns de la
conducta alimentària
5263/01

Fundació Doctor Robert

Preinscripció
Fins a la primera setmana de novembre de 2000

Coordinació
Juan Luis Linares

Matrícula
195.000 PTA – 1.171,97 c

Per a més informació
Glòria Bages (93 291 94 70 – sec.academica@fdrobert)
http://www.fdrobert.org

Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)
Continguts
Desenvolupament històric dels mètodes de relaxació. La
resposta de relaxació en l’ésser humà. Procediment pràctic
de relaxació. Diferents mètodes de relaxació. Mètodes
impositius. Aplicacions i contraindicacions de la relaxació
en la pràctica clínica. Requisits per a la direcció de la
relaxació en la pràctica clínica. Valoració dels resultats en
l’aplicació de la relaxació en la pràctica clínica.
Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Actualització en classificacions: CIE-10
5150/01

Fundació Doctor Robert
Coordinació
Àlvar Martínez Vidal
Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Aplicacions en màrqueting zoosanitari
5228/00/2

Fundació Doctor Robert
Coordinació
Margarida Arboix
Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Aspectes generals i d’investigació
bàsica en càncer de mama (XIV edició)
814/00

Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Coordinació
Eduard Escrich Escriche
Per a més informació
Eduard Escrich Escriche
(93 581 14 23 – eduard.escrich@uab.es)
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Aspectes legals de la documentació
mèdica

Comunicació empresarial en el sector
de la salut

5149/01

5146/00/2

Fundació Doctor Robert

Fundació Doctor Robert

Coordinació
Àlvar Martinez Vidal

Coordinació
Eduardo Giménez Marqués

Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Benestar animal en el sacrifici
del bestiar

Curs bàsic d’habilitats comunicatives
5174/00

5226/00/2

Institut Universitari Fundació Parc Taulí
Fundació Doctor Robert
Coordinació
Xavier Manteca
Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Coordinació
Antoni Nogueras Rimblas
Per a més informació
Ester Freixa Fornell (93 723 66 73 – Efreixa@cspt.es)

Curs d’actualització i formació en clínica
veterinària (a distància)
5241/00

Com aprendre a cuidar-se d’un mateix
en la pràctica assistencial
5238/00

Escola Universitària d’Infermeria de la Vall d’Hebron
Coordinació
Josefina Fornos Simón
Per a més informació
Conxi Cabezas
(93 489 40 77 – ccabezas@cs.vhebron.es)

Comunicació científica

Departament de Patologia i Producció Animals
Coordinació
Rafael Ruiz de Gopegui Fernández
Per a més informació
Rafael Ruiz de Gopegui Fernández
(93 581 10 90 – rafael.ruiz@uab.es)

Curs de formació per a infermeres
en assaigs clínics amb medicaments
a l’atenció primària
5224/01

5173/00

Fundació Doctor Robert
Institut Universitari Fundació Parc Taulí
Coordinació
Rafael Fernández Fernández
Per a més informació
Ester Freixa Fornell (93 723 66 73 – Efreixa@cspt.es)

Comunicació comercial en el sector
farmacèutic

Coordinació
Júlia Esteve
Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

5145/00

Curs de formació per a metges
investigadors en assaigs clínics amb
medicaments a l’atenció primària

Fundació Doctor Robert

5210/01

Coordinació
Eduardo Giménez Marqués

Fundació Doctor Robert

Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Coordinació
Miquel Vilardell Tarrés
Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org
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Curs de toxicologia genètica

Curs pràctic d’histeroscòpia quirúrgica

5251/00

5205/00

Departament de Genètica i Microbiologia

Institut Universitari Fundació Parc Taulí

Coordinació
Ricard Marcos

Coordinació
Enric Cayuela Font

Per a més informació
Ricard Marcos (93 581 20 52 – RMD@cc.uab.es)

Per a més informació
Ester Freixa Fornell (93 723 66 73 – Efreixa@cspt.es)

Curs d’indexació de diagnòstics
i procediments. Utilització
de la classificació internacional
de malalties 9a. revisió - modificació
clínica

Curs universitari de làser
medicoquirúrgic

5165/00/2

Coordinació
José Manuel Sánchez Ortega

Fundació Doctor Robert

5223/00

Departament de Cirurgia

Coordinació
Àlvar Martínez Vidal

Per a més informació
Rafael Serena
(93 203 28 12 – serena@clinica-planas.com)

Per a més informació
Pilar Navarro
(93 291 93 11 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

El gir narratiu: aportacions
de la psicoteràpia narrativa
5267/01

Curs d’introducció a l’acupuntura
veterinària
5109/00

Facultat de Veterinària
Coordinació
Martí Pumarola
Per a més informació
Sílvia Martin
(93 581 32 93 – veterinaria.fcontinuada@uab.es)

Fundació Doctor Robert
Coordinació
Juan Luis Linares
Per a més informació
Glòria Bages
(93 291 94 70 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Entrenament vivencial per a terapeutes
i operadors psicosocials enfront
de problemes de violència familiar

Curs d’investigació qualitativa:
tècniques i mètodes

5265/00

5124/00

Fundació Doctor Robert

Escola Universitària d’Infermeria de la Vall d’Hebron

Coordinació
Juan Luis Linares

Coordinació
M. Teresa Carulla Musons
Per a més informació
Conxi Cabezas
(93 489 40 77 – ccabezas@cs.vhebron.es)

Per a més informació
Glòria Bages
(93 291 94 70 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Curs pràctic d’histeroscòpia diagnòstica

Formació en l’atenció al pacient
pal·liatiu

5206/00

5183/00

Institut Universitari Fundació Parc Taulí

Institut Universitari Fundació Parc Taulí

Coordinació
Enric Cayuela Font

Coordinació
Antoni Nogueras Rimblas

Per a més informació
Ester Freixa Fornell (93 723 66 73 – Efreixa@cspt.es)

Per a més informació
Ester Freixa Fornell (93 723 66 73 – Efreixa@cspt.es)
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Gestió operativa d’arxius mèdics
5147/01

La gran discapacitat neurològica:
entrenament funcional
5257/00

Fundació Doctor Robert
Coordinació
Àlvar Martínez Vidal
Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Fundació Doctor Robert
Coordinació
Cristina Iniesta
Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Introducció a la bioètica
5175/00

L’aplicació del model relacional
sistèmic en la consulta mèdica

Institut Universitari Fundació Parc Taulí

5264/01

Coordinació
Pablo Hernando Robles

Fundació Doctor Robert

Per a més informació
Ester Freixa Fornell (93 723 66 73 – Efreixa@cspt.es)

Coordinació
Juan Luis Linares

Introducció a la física en ressonància
magnètica aplicada a la medicina

Per a més informació
Glòria Bages
(93 291 94 70 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

5186/00

Institut Universitari Fundació Parc Taulí

La violència en la parella

Coordinació
Martín Zauner Jakubik

5260/01

Per a més informació
Ester Freixa Fornell (93 723 66 73 – Efreixa@cspt.es)

Introducció a la metodologia
de la investigació científica
5247/00

Fundació Doctor Robert
Coordinació
Juan Luis Linares
Per a més informació
Glòria Bages
(93 291 94 70 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Coordinació
Anna Estany

L’empresa familiar des de dins
de la família

Per a més informació
EDFC (93 581 24 91 – sedfc@cc.uab.es)

Fundació Doctor Robert

La gestió de l’estrès
5112/00

Fundació Doctor Robert
Coordinació
Antonio Armario Garcia
Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

5261/01

Coordinació
Juan Luis Linares
Per a més informació
Glòria Bages
(93 291 94 70 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Les emocions i la presa de decisions
5104/01

Escola Universitària d’Infermeria de la Vall d’Hebron
Coordinació
Florentina Zapico Yáñez
Per a més informació
Conxi Cabezas
(93 489 40 77 – ccabezas@cs.vhebron.es)
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Les relacions i el canvi en la intervenció
dels equips psicosocials

Metodologia de la recerca: epidemiologia
5171/00

5271/01

Institut Universitari Fundació Parc Taulí
Fundació Doctor Robert
Coordinació
Juan Luis Linares
Per a més informació
Glòria Bages
(93 291 94 70 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Coordinació
Marisa Baré
Per a més informació
Ester Freixa Fornell (93 723 66 73 – Efreixa@cspt.es)

Protecció de menors enfront de l’abús
i el maltractament
5113/00/2

L’individu en les organitzacions
5262/01

Fundació Doctor Robert

Fundació Doctor Robert

Coordinació
Eduard Carreras González

Coordinació
Juan Luis Linares
Per a més informació
Glòria Bages
(93 291 94 70 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Radiologia d’urgències
5177/00

Maltractament infantil (violència i abús
sexual en la família)
5266/01

Fundació Doctor Robert
Coordinació
Juan Luis Linares
Per a més informació
Glòria Bages
(93 291 94 70 – sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

Institut Universitari Fundació Parc Taulí
Coordinació
Jordi Puig Domingo
Per a més informació
Ester Freixa Fornell (93 723 66 73 – Efreixa@cspt.es)

Radiologia toràcica
5178/01

Institut Universitari Fundació Parc Taulí

Maneig bàsic d’explotacions porcines:
nivell I
5202/00

Coordinació
Jordi Puig Domingo
Per a més informació
Ester Freixa Fornell (93 723 66 73 – Efreixa@cspt.es)

Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Coordinació
M. Dolores Baucells Sánchez

Rehabilitació de la disfàgia neurògena

Per a més informació
Pedro Alonso Granados
(93 589 75 13 – palonso@sct.ictnet.es)

Fundació Doctor Robert

Maneig d’explotacions porcines: nivell II
5203/01

Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Coordinació
M. Dolores Baucells Sánchez
Per a més informació
Pedro Alonso Granados
(93 589 75 13 – palonso@sct.ictnet.es)

5258/00

Coordinació
Cristina Iniesta
Per a més informació
Rosalia Oliva
(93 433 50 00 –sec.academica@fdrobert.org)
http://www.fdrobert.org

E
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Ciències
socials
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Mestratges

Administració i direcció d’empreses
(interuniversitari, a distància)

Administració i direcció d’empreses
(interuniversitari)

170 crèdits
octubre 2000 – setembre 2003
Departament d’Economia de l’Empresa
Universitat de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Oberta de Catalunya

664/00

130 crèdits
octubre 2000 – octubre 2002
Departament d’Economia de l’Empresa
Universitat de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Coordinació
Enric Genescà Garrigosa
Preinscripció
De febrer a octubre de 2000
Matrícula
2.490.000 PTA – 14.965,20 c
Lloc
Palau de les Heures (Barcelona)
Continguts
Direcció estratègica. Direcció i gestió dels recursos
humans. Planificació i control. Producció a l’empresa.
Direcció comerciaI. Inversió i finançament. L’entorn com a
factor de competitivitat. Direcció i gestió d’empreses en
àmbits específics. Àmbit jurídic, fiscal i social de
l’empresa. Simulació empresarial. Informàtica. Estadística.
Matemàtica financera. Pla d’empresa. Gestió del sector
públic. Desenvolupament d’habilitats directives. Anàlisi de
la viabilitat de l’empresa. Gestió de la qualitat total:
implantació i control. Noves tecnologies al servei del
màrqueting. Mercats financers. Innovació i competitivitat.
Management internacional. Dret comunitari en el camp de
l’empresa.
Per a més informació
Pilar Monrabà
(93 428 45 85 – mba@fbg.ub.es)
http://www.mba.fbg.ub.es

1027/00

Coordinació
Enric Genescà Garrigosa
Preinscripció
De maig a octubre de 2000
Matrícula
1.966.000 PTA – 11.815,90 c
Lloc
Palau de les Heures (Barcelona)
Continguts
Direcció estratègica. Direcció i gestió dels recursos
humans. Planificació i control. La producció a l’empresa.
Direcció comercial. Inversió i finançament. L’entorn com a
factor de competitivitat. Direcció i gestió d’empreses en
àmbits específics. Àmbit jurídic, fiscal i social de
l’empresa. Simulació empresarial. Informàtica. Estadística.
Matemàtica financera.
Per a més informació
Toni Ramos
(93 428 45 85 – info@mba-d.com)

Administració i gestió pública
mediambiental
1013/00

39 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Ciència Política i Dret Públic
Coordinació
Francesc Morata Tierra
Preinscripció
Del 15 de juny al 15 de setembre de 2000
Matrícula
400.000 PTA – 2.404,05 c
Lloc
Diputació de Barcelona
Continguts
Mòduls: Gestió de recursos naturals, desenvolupament
sostenible i agenda 21 (ordenació del territori i medi
ambient, administració ambiental i empresa, estadístiques
ambientals). El marc institucional (decisió i implementació
de polítiques ambientals, avaluació ambiental integrada,
legislació mediambiental, empresa i medi ambient). Les
tècniques (avaluació del risc ambiental, organització i
recursos humans, mediació ambiental, participació i
informació ambiental, valoració d’impactes). Cicle de
conferències.
Per a més informació
Lali Serra
(93 581 22 36 – icpd2@cc.uab.es)
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Administració local
601/00

Ciències de l’educació. Especialitat en
didàctica de les ciències experimentals
1067/01

32 crèdits
octubre 2000 – juny 2002
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona
Coordinació
Judith Gifreu Font
Preinscripció
Juliol i setembre de 2000
Matrícula
512.000 PTA – 3.077,18 c
Lloc
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Continguts
El programa estudia l’organització i l’estructura de les
administracions locals de Catalunya, així com els diferents
sectors d’actuació pública en els quals intervenen les
administracions locals i examina la problemàtica de cada
un d’ells. Assignatures: Règim jurídic de l’activitat local.
Organització i competències municipals. Contractació a
l’administració local. Serveis públics a l’administració local.
Hisenda local. Disciplina urbanística. Gestió urbanística.
Part general i planejament. Expropiació forçosa.
Jurisdicció contenciosa administrativa. Control i
fiscalització dels actes administratius de contingut
econòmic. Organització territorial de Catalunya. La
protecció del medi ambient a l’adminstració local. Gestió
de recursos humans. Patrimoni dels ens locals. Mesures
cautelars en via administrativa i en via contenciosa.
Empresa pública local. Prevenció i seguretat en
l’administració local. Treball de recerca.
Per a més informació
Dolors Miñarro
(93 691 83 61 – iemb@blues.uab.es)
http://blues.uab.es/iemb

40 crèdits
febrer 2001 – desembre 2002
Institut de Ciències de l’Educació
Departament de Didàctica de la Matemàtica
i de les Ciències Experimentals
Universidad Nacional de General San Martín (Argentina)
Coordinació
Carme Tomàs Martorell
Preinscripció
D’octubre a desembre de 2000
Matrícula
350.000 PTA – 2.103,54 c
Lloc
Universidad Nacional de General San Martín (Argentina)
Continguts
La metodologia en l’ensenyament de les ciències
experimentals. Els recursos didàctics en l’ensenyament de
les ciències experimentals. L’avaluació de programes.
L’avaluació de l’aprenentatge en ciències experimentals.
La globalització i la interdisciplinarietat. L’atenció a la
diversitat. Estratègies d’aprenentatge. La innovació
educativa. Investigació educativa. La investigació en
didàctica de les ciències experimentals. Mètodes i
tècniques d’investigació en didàctica de les ciències
experimentals. Les fonts documentals en didàctica de les
ciències experimentals. Temes d’actualitat en didàctica de
les ciències experimentals. L’organització del centre. El
treball en equip. La innovació en l’ensenyament de les
ciències experimentals. L’educació del futur. Formació
docent. Models biològics.
Per a més informació
Joaquín Gairín Sallán
(93 581 18 64 – ice@uab.es)

Comunicació estratègica. Empresa,
política, institucions* (semipresencial)
1078/01

35 crèdits
abril 2001 – desembre 2002
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació
Coordinació
Pere Oriol Costa
José Manuel Pérez Tornero
Matrícula
1.000.000 PTA – 6.010,12 c
Lloc
A distància / Veneçuela
Continguts
La comunicació estratègica. L’auditoria i el diagnòstic de
la comunicació: mètodes d’investigació. El pla de
comunicació: concepció i disseny. El desenvolupament
d’un pla de comunicació. La comunicació empresarial. La
comunicació política. La comunicació pública.
Organització de xarxes telemàtiques i comunicació.
Projectes i gestió en comunicació. Gestió de la
comunicació: gabinets de comunicació, departaments de
màrqueting, departaments de recerca i desenvolupament.
Creativitat i conceptualització en comunicació.

* Pendent d’aprovació.

Per a més informació
Daniel Capmany
(93 581 16 89 – g.comunicacio.educacio@uab.es)
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Comunicació i educació (semipresencial)

Criminologia i execució penal

1009/00/2

615/00

45 crèdits
juny 2000 – maig 2001
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació
Universidad Católica (Santiago de Chile)

32 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Ciència Política i Dret Públic

Coordinació
José Manuel Pérez Tornero
Mar Fontcuberta Balaguer
Preinscripció
Maig de 2000
Matrícula
390.000 PTA – 2.343,95 c
Lloc
Universidad Católica de Santiago de Chile
Continguts
L’educació en mitjans de comunicació. Televisió educativa
i cultural. Multimèdia educatiu i cultural. Polítiques i gestió
en comunicació i educació.
Per a més informació
Daniel Capmany / Maribeth Johnson
(93 581 30 62 – ippma@blues.uab.es)
http://www.blues.uab.es/mce

Comunicació i societat de la informació
(a distància)
1063/00

33 crèdits
setembre 2000 – juliol 2002
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació
Coordinació
Lorenzo Vilches Manterola
Preinscripció
Maig de 2000
Matrícula
334.000 PTA – 2.007,38 c
Lloc
A distància
Continguts
Internet i els nens. L’oralització informativa. Els models
d’anàlisi de la comunicació política. Retòrica aplicada al
cinema i a la televisió. Noves tècniques de documentació
audiovisual. La investigació sobre l’audiència de televisió
des d’una perspectiva teòrica. Mercats, actors i estratègies
de la comunicació a Europa i Amèrica Llatina. Anàlisi
textual de programes de televisió. Model tecnològic
USA/Europa. Sistema d’anàlisi automàtica del so.
Creativitat literària per a periodistes. Sistemes d’anàlisi
automàtica d’imatge en publicitat. L’anàlisi històrica de la
societat de la informació. Anàlisi de la qualitat de la
infografia periodística. Anàlisi lingüística del discurs polític.
Per a més informació
Sònia Polo / Sònia Algar
(93 581 17 93 – imtv25@blues.uab.es)

Coordinació
Josep Cid Moliné
Eulàlia Luque
Preinscripció
De l’1 al 29 de setembre de 2000
Matrícula
272.000 PTA – 1.634,75 c
Lloc
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Roger de Flor, 196 (Barcelona)
Continguts
El programa, que pretén fer una introducció a la
criminologia, al dret penal i a la investigació en ciències
socials, està centrat en el funcionament de les institucions
de la justícia penal d’adults i de menors, focalitzant les
problemàtiques més rellevants de la justícia penal en
l’actualitat. Assignatures: Introducció a la penologia.
Introducció a la criminologia. Introducció a la investigació
criminològica. Institucions de prevenció del delicte.
Institucions de justícia juvenil. Institucions penitenciàries.
Institucions policial i judicial. Drogues i qüestió penal.
Minories, criminalitat i justícia penal. Alternatives a la
presó. Victimologia i justícia reparadora. Perspectives
criminològiques i aplicacions en institucions. La
construcció del delicte en els mitjans de comunicació.
Dones i qüestió penal. Violència juvenil. Pràctiques. Treball
de recerca.
Per a més informació
Lali Serra
(93 581 22 36 – criminologia@cpdp.uab.es)
http://www.blues.uab.es/cpdp
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Curs de qualificació pedagògica
1052/00

61 crèdits
octubre 2000 – maig 2001
Institut de Ciències de l’Educació
Facultat de Ciències de l’Educació

Direcció de comunicació
empresarial
i institucional (productes,
serveis, marques)
654/00

›
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Coordinació
Neus Sanmartí Puig

32 crèdits
novembre 2000 – juliol 2002
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Preinscripció
Del 18 al 29 de setembre de 2000

Coordinació
Pere Soler

Matrícula
70.000 PTA – 420,71 c

Preinscripció
Maig, juny i juliol de 2000

Lloc
Facultat de Ciències de l’Educació

Matrícula
550.000 PTA – 3.305,57 c

Continguts
1. Bloc general psicopedagògic: Organització escolar de
l’ensenyament secundari. Sociologia de l’educació a
l’ensenyament secundari. Psicologia evolutiva i de
l’educació a l’etapa de l’adolescència. Atenció a la
diversitat a l’ensenyament secundari. 2. Bloc de
didàctiques específiques de l’especialitat: Introducció a la
didàctica específica. Didàctiques específiques de l’àrea.
Disseny, anàlisi i avaluació d’unitats didàctiques de l’àrea.
3. Bloc d’assignatures de complements de formació:
Continguts de formació en les disciplines de l’àrea. 4.
Pràcticum.

Lloc
Escola de Doctorat i de Formació Continuada

Per a més informació
José Luis Costa
(93 581 19 78 – sicega@cc.uab.es)

Continguts
Equips de treball: formació i funcionament. Comunicació
corporativa. La direcció de comunicació. La direcció de
comunicació interna. Formulació i organització de les
polítiques d’imatge. L’anàlisi del pla de màrqueting.
Estratègies de màrqueting. La formació i l’auditoria de
comunicació. Relacions públiques. La psicologia del
mercat i el coneixement del consumidor. El pressupost de
comunicació. Creativitat i estràtegies de comunicació.
Legislació i codis. Gabinet de premsa. Below the line.
Noves tecnologies aplicades a la comunicació. Mitjans de
comunicació. La producció audiovisual. Metodologia
científica bàsica.

Direcció de comunicació empresarial
i institucional (a distància)

Per a més informació
Francisca Morales
(93 581 17 39 – dircom@blues.uab.es)
http://www.blues.uab.es/dcei

1008/01

32 crèdits
març 2001 – novembre 2001
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
UNIACC (Xile)
Coordinació
Pere Soler
Preinscripció
Fins al febrer de 2001
Matrícula
Per determinar
Lloc
A distància
Continguts
Creativitat i estratègia de comunicació. Comunicació
corporativa. Pla de màrqueting. Pla de comunicació.
Investigació de mercats. El director de comunicació.
Psicologia del mercat i del consumidor. Mitjans de
comunicació. Below the line. Relacions públiques i gabinet
de premsa. Aplicació de les noves tecnologies. Producció
audiovisual.
Per a més informació
Ana M. Enrique
(93 581 17 39 – dcecoordina@ticeu.uab.es)
http://www.blues.uab.es/dcei
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Direcció de la innovació
en les empreses de la societat
de la informació
1056/00

60 crèdits
setembre 2000 – juliol 2001
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Fundació Indústries de la Informació-F2i

Direcció urbanística i immobiliària
1072/00

36 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Associació de Promotors Constructors d’Edificis
de Barcelona

Coordinació
Jordi Roig de Zárate

Coordinació
Marta Franch Saguer
Judith Gifreu Font

Matrícula
1.500.000 PTA – 9.015,18 c

Preinscripció
Setembre de 2000

Lloc
Seu de la F2i. Av. Francesc Macià, 76 C (Sabadell)

Matrícula
590.000 PTA – 3.545,97 c

Continguts
Gestió de la innovació: direcció de nous projectes.
Tecnologies: el computador com a eina; desenvolupament
de les aplicacions per a computadores; comunicacions;
multimèdia. Societat xarxa: el paradigma digital; societat
xarxa; els usos dels nous serveis. Economia i gestió:
economia global i convergència de les indústries; direcció
estratègica, organització, estratègia de màrqueting o
comercialització; anàlisi, avaluació i finançament de nous
projectes empresarials; direcció de recursos humans;
sistemes d’informació a l’empresa; simulació de gestió;
creació d’empreses. Valor estratègic de la informació:
processos de generació i explotació de la informació;
interfaces de comunicació.

Lloc
Aulari APCE
Diagonal, 472-476 (Barcelona)

Per a més informació
Roser Terrades
(93 717 43 80 / 609 077 861 – infomaster@f2i.org)
http://www.f2i.org

Direcció i gestió de centres educatius
(interuniversitari, a distància)
1068/01

50 crèdits
maig 2001 – desembre 2002
Departament de Pedagogia Aplicada
Universidad de Deusto
Coordinació
Joaquín Gairín Sallán
Marina Tomàs Folch
Preinscripció
De setembre de 2000 a febrer de 2001
Matrícula
500.000 PTA – 3.005,06 c
Lloc
A distància
Continguts
El centre educatiu com a organització. La gestió
administrativa i econòmica. Lideratge i direcció. La
direcció com equip. La gestió de persones. La gestió dels
plantejaments institucionals. La gestió del canvi i la
innovació. L’avaluació institucional. La gestió dels recursos
materials i funcionals. Elaboració del projecte de direcció.
Per a més informació
Joaquín Gairín Sallán
(93 581 16 19 – d.ped.aplicada@uab.es)
http://www.ice.deusto.es/postgrado.direccion

Continguts
Direcció urbanística: Planejament i pràctica urbanística.
Gestió i pràctica urbanística. Disciplina i pràctica
urbanística. Direcció immobiliària: Aspectes
macroeconòmics i fases d’un projecte immobiliari.
Societats i fons d’inversió immobiliària. Aspectes financers
i anàlisi de viabilitat. L’empresa familiar en el sector de la
promoció i la construcció immobiliària. Aspectes fiscals de
la direcció immobiliària. Condicionants jurídics i
responsabilitats empresarials a la producció immobiliària.
Dret civil, prevenció de riscos laborals i Llei d’ordenació de
l’edificació. Condicionants jurídics de la producció
immobiliària. El règim de protecció oficial.
Per a més informació
Marta Franch / Judith Gifreu
(93 581 17 53 – apce@apcebcn.es)
http://www.apcebcn.es/serv/aula/ct/aic.htm

Dret local i urbanístic
1074/00

34 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Associació Catalana de Municipis i Comarques
Coordinació
Josep Ramon Fuentes Gasó
Judith Gifreu Font
Preinscripció
Fins al setembre de 2000
Matrícula
Subvencionada
Lloc
Associació Catalana de Municipis i Comarques
València, 231, 6è (Barcelona)
Continguts
Dret urbanístic: Planejament. Gestió. Disciplina. Dret local:
Contractació local. Expropiació. Serveis públics i empresa.
Planificació i gestió local. Responsabilitat patrimonial.
Recursos humans. Medi ambient. Avaluació de la gestió
pública. Justícia administrativa. Policia, seguretat i
prevenció. Hisendes locals.
Per a més informació
Miquel Anguera
(93 581 13 00 – d.dret.public@uab.es)
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Educació i multimèdia (a distància)

Educació i multimèdia (semipresencial)

1079/00

1016/00

36 crèdits
novembre 2000 – novembre 2002
Departament de Pedagogia Aplicada

36 crèdits
juny 2000 – setembre 2001
Departament de Pedagogia Aplicada
UNIACC (Xile)

Coordinació
Miquel Amador Guillem
Preinscripció
Octubre de 2000
Matrícula
500.000 PTA – 3.005,06 c
Lloc
A distància
Continguts
Els continguts giren entorn els temes de disseny educatiu,
guió i producció de materials educatius. Els mòduls de
producció són els de caire més professional, com és el
cas de l’edició electrònica o distribució i màrqueting. Els
mòduls de disseny educatiu permeten introduir els
alumnes en la investigació i en el coneixement dels
models de formació, que és la part més teòrica. Els
mòduls de disseny se situen enmig d’aquests, pel que fa
al tàndem producció-recerca. Assignatures: Tècniques
multimèdia aplicades a l’educació. Fonaments
d’autoaprenentatge per a la realització de materials
multimèdia. Disseny d’aplicacions multimèdia: guió,
producció i avaluació. Xarxes telemàtiques i educació.
Educació a distància amb l’ús de les noves tecnologies.
Assessorament de projectes I i II. Edició electrònica:
criteris, tècniques i aplicacions educatives. Televisió i
educació. Distribució i màrqueting de productes educatius
multimèdia.
Per a més informació
Miquel Amador Guillem
(93 581 10 75 – miquel.amador@uab.es)
http://www.blues.uab.es/mem

Coordinació
Miquel Amador Guillem
Preinscripció
Maig de 2000
Matrícula
500.000 PTA – 3.005,06 c
Lloc
UNIACC (Xile)
Continguts
Els continguts giren entorn els temes de disseny educatiu,
guió i producció de materials educatius. Els mòduls de
producció són els de caire més professional, com és el
cas de l’edició electrònica o l’anàlisi de viabilitat o
distribució i màrqueting que incloem en aquesta edició del
mestratge. Els mòduls de disseny educatiu permeten
introduir els alumnes en la investigació i en el coneixement
dels models de formació, que constitueixen la part més
teòrica. Els mòduls de disseny se situen enmig d’aquests,
pel que fa al tàndem producció-recerca. Assignatures:
Tècniques multimèdia aplicades a l’educació. Fonaments
d’autoaprenentatge per a la realització de materials
multimèdia. Disseny d’aplicacions multimèdia: guió,
producció i avaluació. Xarxes telemàtiques i educació.
Educació a distància amb l’ús de les noves tecnologies.
Assessorament de projectes. Edició electrònica: criteris,
tècniques i aplicacions educatives. Televisió interactiva
multimèdia en educació. Distribució i màrqueting de
productes educatius multimèdia.
Per a més informació
Miquel Amador Guillem
(93 581 10 75 – miquel.amador@uab.es)
http://www.blues.uab.es/mem
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Escriptura per a la televisió i el cinema
622/00

Escriptura per a la televisió i el cinema
(a distància)
1048/00

40 crèdits
octubre 2000 – juliol 2001
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació
Coordinació
Lorenzo Vilches Manterola
Preinscripció
Maig i juny de 2000
Matrícula
595.000 PTA – 3.576,02 c
Lloc
Facultat de Ciències de la Comunicació
Continguts
Els continguts del curs es divideixen en teòrics i pràctics, i
es refereixen a matèries de base com ara teoria narrativa,
literària, narració àudiovisual, producció i estructura de la
sèrie de ficció. La finalitat d’aquesta part serà fer assolir al
postgraduat un control tècnic del text escrit i un bon
bagatge de termes i problemes del sector. Pel que fa als
continguts pràctics, s’organitzaran en línies de treball
paral·lel a la teoria: tallers guiats per professionals i
l’escriptura d’un guió individual o en equip, dirigit per un
sistema de tutoria. En aquesta branca pràctica es
fomentarà el contacte directe amb els productors i
guionistes de televisions nacionals i estrangeres.
Assignatures: Guió de thriller. Narració cinematogràfica.
Producció. Series d’autor. Producció de cinema i televisió.
Guió de documentals. Fonts clàssiques. Escriptura i
posada en escena. Llengua i escriptura. Tallers pràctics.
Per a més informació
Sònia Algar / Sònia Polo
(93 581 17 93 – imtv25@blues.uab.es)
http://www.blues.uab.es/mtv

40 crèdits
octubre 2000 – setembre 2001
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació
Coordinació
Lorenzo Vilches Manterola
Preinscripció
Abril i maig de 2000
Matrícula
450.000 PTA – 2.704,55 c
Lloc
A distància
Continguts
Els continguts del curs es divideixen en teòrics i pràctics, i
es refereixen a matèries de base com ara teoria narrativa,
literària, narració àudiovisual, producció i estructura de la
sèrie de ficció. La finalitat d’aquesta part serà que el
postgraduat assoleixi un control tècnic del text escrit i un
bon bagatge de temes i problemes del sector. Pel que fa
als continguts pràctics, s’organitzaran en línies de treball
paral·lel a la teoria: tallers guiats a distància per
professionals, i l’escriptura d’un guió individual i en equip,
dirigit per un sistema de tutoria. Assignatures:
Adaptacions. Anàlisi de guió. Series d’autor. Producció de
cinema i TV. Models de comèdia nord-americans. Fonts
clàssiques. Narració literària. Producció. Màrqueting de
ficció. Estratègies narratives en cinema de ficció.
Comunicació multimèdia. Tutories.
Per a més informació
Sònia Algar / Sònia Polo
(93 581 17 93 – imtv25@blues.uab.es)
http://www.blues.uab.es/mtv
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Especialització en estratègies
educatives amb l’alumnat
en risc acadèmic
1062/00

32 crèdits
novembre 2000 – juny 2002
Departament de Pedagogia Aplicada
Coordinació
Joan Rué Domingo
Sílvia Carrasco
M. Jesús Comellas Carbó
Preinscripció
Setembre i octubre de 2000
Matrícula
290.000 PTA – 1.742,94 c
Lloc
Facultat de Ciències de l’Educació
Continguts
Entorn sociocultural i respostes educatives. Agents
educatius i grups d’iguals: modalitats de risc. Models
d’interpretació dels factors de risc. Modalitats de
desplegament curricular. Modalitats de suport a l’alumnat i
comprensivitat. Necessitats i competències bàsiques per
desenvolupar a l’ESO. Les polítiques públiques en
educació i la seva organització. L’estudi de cas. Les
transicions educatives en la preadolescència i
l’adolescència. Modalitats d’organització de centres i
desenvolupament dels equips educatius. Estratègies
d’avaluació democràtica. Recerca en l’acció. Pràctiques.
Per a més informació
Joan Rué Domingo
(93 581 16 20 – ilcea@uab.es)

Estudis internacionals
625/00

35 crèdits
octubre 2000 – juny 2002
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Fundació CIDOB
Coordinació
Susana Beltrán García
Preinscripció
De l’1 de juny al 30 de setembre de 2000
Matrícula
560.000 PTA – 3.365,67 c
Lloc
Fundació CIDOB
Elisabets, 12 (Barcelona)
Continguts
Economia internacional I. Història contemporània.
Metodologia de recerca. Dret internacional públic.
Organitzacions internacionals. Organitzacions
econòmiques internacionals. Anàlisi del sistema
internacional. Institucions i relacions exteriors de la UE.
Institucions polítiques i de seguretat a Europa. Seguretat i
gestió de conflictes. Política exterior espanyola.
Globalització i regionalització. Migracions internacionals.
Sistemes polítics al món àrab. Noves democràcies a
l’Amèrica Llatina. L’Amèrica Llatina en el sistema
internacional. El món àrab en el sistema internacional.
Economia internacional II. Drets civils i polítics. Dret
humanitari i d’ingerència. Economia i desenvolupament al
món àrab. Economia i desenvolupament a l’Amèrica
Llatina. Espanya, la UE i l’Amèrica Llatina. Espanya, la UE
i la Mediterrània. Pràctiques.
Per a més informació
Xavier Ribera
(93 302 64 95 – xribera@cidob.org)
http://www.cidob.org
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Estudis per al desenvolupament
657/00

Formació de formadors a l’empresa
(semipresencial)
1017/00

35 crèdits
octubre 2000 – juny 2002
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Fundació CIDOB

37 crèdits
novembre 2000 – setembre 2002
Departament de Pedagogia Aplicada

Coordinació
Susana Beltrán García

Coordinació
Adalberto Ferrández Arenaz

Preinscripció
De l’1 de juny al 30 de setembre de 2000

Matrícula
425.500 PTA – 2.557,31 c

Matrícula
560.000 PTA – 3.365,67 c

Lloc
A distància / UAB

Lloc
Fundació CIDOB
Elisabets, 12 (Barcelona)

Continguts
En línies generals el programa conté tres grans blocs:
Components psicodidàctics que intervenen en
l’aprenentatge. Habilitats de direcció que incideixen sobre
els components de planificació, decisió i organització dels
processos de formació. Les concepcions, habilitats i
tècniques que configuren els camps de la macro i
microdidàctica. Assignatures: Dinàmica de grups.
Modalitats organitzatives. Innovació formativa i formació
continuada. Habilitats directives. Models d’investigació. La
responsabilitat dels agents socials en la formació. Les
organitzacions empresarials. La comunicació i la cultura a
l’empresa. Anàlisi i detecció de necessitats. Competències
bàsiques del formador. Treball en grups d’aprenentatge. La
planificació curricular –macrodidàctica–. Estratègies
metodològiques. Mitjans i recursos. Selecció i
seqüenciació de continguts. Condicionaments de
l’aprenentatge. Avaluació de processos i productes de
l’aprenentatge. Avaluació de programes, cursos i
institucions. Planificació de projectes: màrqueting.

Continguts
Economia internacional I. Història contemporània.
Metodologia de recerca. Dret internacional públic.
Organitzacions internacionals. Organitzacions
econòmiques internacionals. Anàlisi del sistema
internacional. Estratègies i polítiques de desenvolupament.
La cooperació en l’àmbit de l’OCDE i la UE.
Desenvolupament i població. Programa i projecte.
Cooperació i participació. Cooperació espanyola.
Educació i cultura. Desenvolupament i medi ambient.
Sistemes polítics al món àrab. Noves democràcies a
l’Amèrica Llatina. El món àrab en el sistema internacional.
L’Amèrica Llatina en el sistema internacional. Economia
internacional II. Gènere i desenvolupament. Ajuda
d’emergència i rehabilitació. Economia i desenvolupament
al món àrab. Economia i desenvolupament a l’Amèrica
Llatina. Espanya, la UE i la Mediterrània. Espanya, la UE i
l’America Llatina. Pràctiques.
Per a més informació
Xavier Ribera
(93 302 64 95 – xribera@cidob.org)
http://www.cidob.org

Per a més informació
Adalberto Ferrández / Pedro Jurado
(93 581 17 50 – paplicada@blues.uab.es)
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Gestió de la seguretat i la salut
en el treball

Gestió de la seguretat i la salut
en el treball (semipresencial)

1051/00

1055/00

60 crèdits
octubre 2000 – juliol 2002
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Institut Català de Tecnologia

60 crèdits
novembre 2000 – maig 2001
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Institut Català de Tecnologia

Coordinació
Ramon J. Moles Plaza
Jordi Rabassó
Xavier Catalán Turrión
Xavier Crespán Echegoyen

Coordinació
Ramon J. Moles Plaza
Pere Mas Casanovas

Preinscripció
Juny i octubre de 2000
Matrícula
770.000 PTA – 4.627,79 c
Lloc
Institut Català de Tecnologia
Ciutat de Granada, 131 (Barcelona)
Continguts
Introducció a la prevenció i conceptes bàsics. Entorn
legal. Marc de la gestió de la seguretat. Tècniques
d’anàlisi de seguretat. Tècniques operatives de seguretat.
Mesures de seguretat per a riscos específics. Manuals
d’emergència: incendis i explosions. Higiene en el treball.
Ergonomia. Salut laboral. Psicologia de l’organització i
prevenció de riscos laborals. Pedagogia de la prevenció
de riscos laborals. Documentació de prevenció de riscos
laborals. El segon any caldrà triar una de les tres
especialitats possibles: ergonomia i psicosociologia
aplicada, seguretat en el treball o higiene en el treball.
Per a més informació
Josep Manel López
(93 581 70 42 – epsi@uab.es)
http://formacio.ictnet.es

Preinscripció
Juny i octubre de 2000
Matrícula
585.000 PTA – 3.515,92 c
Lloc
A distància / ICT (Barcelona)
Continguts
Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
Seguretat en el treball. Higiene industrial. Ergonomia.
Psicosociologia. Tècniques de formació i comunicació
aplicades a la prevenció de riscos laborals. Gestió de la
prevenció de riscos laborals. Medicina del treball.
Tècniques afins. Especialitat en seguretat. Especialitat en
ergonomia i psicosociologia aplicada. Tècniques de
seguretat. Notificació i investigació d’accidents. Manual
d’autoprotecció. Primers auxilis. Ordre i neteja.
Senyalització. Equips de protecció personals i col·lectius.
Risc mecànic. Eines manuals. Llocs de treball. Manutenció
mecànica. Aparells de pressió i gas. Risc elèctric.
Prevenció i lluita contra incendis. Residus tòxics i
perillosos. Seguretat en les escales. Eines elèctriques i
pneumàtiques portàtils. Seguretat en la construcció.
Seguretat en les tremuges i les sitges. Condicions
ergonòmiques, ambientals i temporals en el lloc de treball.
Manutenció manual-aixecament de pes. Càrrega física del
treball. Tecnologia de la salut laboral. Conceptes de
psicosociologia. Estratègia empresarial: factors físics i
factors humans. Aplicació de l’ergonomia a l’organització
empresarial. Càrrega mental del treball. Factors
d’organització.
Per a més informació
Josep Manel López
(93 581 70 42 – epsi@uab.es)
http://formació.ictnet.es
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Gestió de pimes (a distància)

Intervenció i gestió del paisatge

1069/00

1050/01

55 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament d’Economia de l’Empresa
Logic Control SA

50 crèdits
gener 2001 – abril 2002
Departament de Geografia
Fundació Territori i Paisatge

Coordinació
César Villazón
Lina Sanou Vilarrodona

Coordinació
Rosa Ascón Borràs
Jaume Busquets Fàbregas
Albert Cortina

Preinscripció
Juliol i de l’1 al 8 de setembre de 2000
Matrícula
800.000 PTA – 4.808,10 c
Lloc
A distància
Continguts
Organització i administració d’empreses. Direcció
d’empreses. Recursos humans. Gestió comptable. Control
de gestió. Gestió financera. Gestió de tresoreria. Direcció
comercial. Màrqueting. Ofimàtica. Software Login Win.
Treball de recerca.
Per a més informació
César Villazón
(93 728 77 32 – cesar.villazon@uab.es)
http://www.logiccontrol.es/uabgestionpymes

Intervenció ambiental: persona, societat
i gestió (interuniversitari)
1018/00

41 crèdits
octubre 2000 – juny 2002
Departament de Psicologia de la Salut i Psicologia Social
Departament de Psicologia Social de la Universitat
de Barcelona
Coordinació
Lupicinio Íñiguez Rueda
Enric Pol Urrutia
Preinscripció
Del 15 de maig al 29 de setembre de 2000
Matrícula
680.000 PTA – 4.086,88 c
Lloc
Universitat de Barcelona i Palau de les Heures (Barcelona)
Continguts
Intervenció social i sostenibilitat. Medi ambient: Contextos
urbans i comportament. Educació i promoció ambiental.
Recursos i instruments per a la intervenció ambiental.
Gestió ambiental. Aspectes generals. Gestió ambiental a
l’empresa. Gestió ambiental a l’adminsitració pública.
Gestió integrada: risc, salut, qualitat i medi ambient.
Comunicació, organització i gestió del canvi. Recursos i
instruments per a la gestió. Tallers.
Per a més informació
Lupicinio Íñiguez Rueda
(93 581 28 74 – iltr7@cc.uab.es)

Preinscripció
De setembre a novembre de 2000
Matrícula
950.000 PTA – 5.709,61 c
Lloc
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Continguts
Amb un enfocament interprofessional i sintètic, el
mestratge tracta els diversos mètodes d’anàlisi del
paisatge, les dinàmiques de producció del paisatge, la
gestió del paisatge i del medi ambient, els instruments
jurídics i econòmics per a la gestió del paisatge, els
fonaments del disseny del paisatge, el paisatge urbà, i les
indústries culturals i el turisme. Mòduls: Anàlisi per a la
gestió del paisatge (aspectes perceptius i culturals).
Fonaments de disseny per a la gestió del paisatge. Ciutat i
gestió del paisatge urbà. Indústries culturals i gestió del
paisatge. Agents socials en la gestió del paisatge. Anàlisi
per a la gestió del paisatge (aspectes biofísics).
Dinàmiques territorials i producció de paisatge. Gestió del
paisatge i medi ambient. Instruments jurídics per a la
gestió del paisatge. Instruments econòmics per a la gestió
del paisatge.
Per a més informació
Jaume Busquets / Albert Cortina
(639 04 00 67 – d.geografia@uab.es)
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Màster internacional d’animació
audiovisual

Pràctica professional d’expert fiscal
1061/00

1073/00

70 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
GRISS. Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi

34 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Ernst & Young Despacho Jurídico Tributario SA

Coordinació
Gemma Larrègola Bonastre
Roger Cabezas

Coordinació
M. Dolores Arias Abellán
Fernando Mínguez
Montserrat Peretó García
Pedro Carol

Preinscripció
Fins al 8 de setembre de 2000

Preinscripció
Juliol, setembre i octubre de 2000

Matrícula
1.600.000 PTA – 9.616,19 c

Matrícula
585.000 PTA – 3.515,92 c

Lloc
Institut d’Estudis Catalans, Carme, 47 (Barcelona)

Lloc
Aules d’Ernst & Young Despacho Jurídico Tributario SA
Diagonal, 575, 8è (Barcelona)

Continguts
Història. Animació audiovisual i programació televisiva.
Continguts de sèries d’animació. Ús i consum de les
sèries d’animació. Metodologies comunes. Metodologies
específiques: Animació tradicional. 2D. 3D. Animació per
ordinador. Tècniques mixtes. Animació per Internet.
Pràctica de la producció real: Preparació i presentació de
projectes. Formats. Aspectes legals: Propietat industrial i
intel·lectual. Finançament. Relacions amb les TV i altres
socis coproductors. Visionats comentats. Pràctiques.
Per a més informació
Gemma Larrègola Bonastre
(93 581 15 43 – m.animacio.audiovisual@uab.es)
http://kane.uab.es/masteranimacio

Pertorbacions del llenguatge i l’audició

Continguts
Comptabilitat, anàlisi de balanços, consolidació i
actualització. Llei General Tributària. Impost sobre la renda
de les persones físiques. Impost sobre societats.
Reestructuracions: fusions, escissions, canvi de valors,
bescanvi de branca d’activitat, aportacions especials.
Impost sobre el valor afegit. Impost sobre el patrimoni.
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats. Impost sobre successions i donacions.
Impostos locals: IBI, IAE, IVTNU. Tributació internacional.
Auditoria tributària. Alternatives en la compravenda de
societats. Procediment d’inspecció. Procediment de
recaptació. Procediment d’impugnació.
Per a més informació
Montserrat Peretó García
(93 581 22 32 – montserrat.pereto@uab.es)

1004/00

66 crèdits
octubre 2000 – juny 2002
Departament de Psicologia de l’Educació
Coordinació
M. Rosa Solé Planas
Preinscripció
Del 5 al 12 de setembre de 2000

Psicocreativitat
1070/00

36 crèdits
novembre 2000 – juny 2002
Departament de Psicologia de l’Educació
Institut de Comunicació Integral, SA

Matrícula
370.000 PTA – 2.223,74 c

Coordinació
Santiago Estaún Ferrer
Andreu Barrabino

Lloc
Facultat de Psicologia

Preinscripció
Setembre de 2000

Continguts
Anatomia i fisiologia dels òrgans de la fonació i del
llenguatge. Adquisició i desenvolupament del llenguatge.
Lingüística. Presentació de centres dedicats a la diagnosi i
tractament de la parla patològica. Trastorns de l’audició i
del llenguatge oral. Trastorns de la comunicació, de la
parla i del llenguatge. Dificultats en l’aprenentatge de la
llengua escrita: lectura i escriptura. Sistemes d’avaluació
de la parla patològica. Sistemes de comunicació
alternatius. Metodologia aplicada a l’anàlisi i avaluació de
la parla patològica. Introducció al llenguatge de signes.
Intervenció en problemes escolars i en la disfèmia i el
retard de la parla. Diagnosi i tractament de les afàsies i
disfàsies. Intervenció i tractament dels problemes
relacionats amb la veu. Pràcticum en un centre dedicat a
la diagnosi i el tractament.

Matrícula
560.000 PTA – 3.365,67 c

Per a més informació
M. Rosa Solé Planas
(93 581 27 58 – elia.martinez@uab.es)

Lloc
Laboratori de Percepció, Facultat de Psicologia (UAB) i
ICOMI (Barcelona)
Continguts
Bases psicològiques de la comunicació audiovisual. La
comunicació creativa. Psicologia aplicada a la
comunicació creativa. La investigació aplicada: anàlisi
qualitativa i quantitativa. La comunicació creativa. La
creativitat aplicada. La creativitat en la direcció de la
comunicació. Pràctiques.
Per a més informació
Santiago Estaún
(93 581 27 58 – elia.martinez@uab.es)
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Psicologia de l’esport i de l’activitat
física

Tecnologies de la informació geogràfica
681/01

646/01

50 crèdits
gener 2001 – juny 2002
Departament de Psicologia de l’Educació
INEF de Catalunya (adscrit a la Universitat de Barcelona)
Coordinació
Jaume Cruz Feliu
Joan Riera Riera
Lluís Capdevila Ortís
Preinscripció
Del 3 de juliol al 30 de novembre de 2000
Matrícula
420.000 PTA – 2.524,25 c
Lloc
Universitat Autònoma de Barcelona
INEF de Catalunya
Continguts
Bases socials i pedagògiques de l’activitat física i l’esport.
Psicologia aplicada a l’activitat física i l’esport. Introducció i
tècniques d’avaluació en psicologia de l’activitat física i
l’esport. Habilitats i aptituds en l’esport. Motius de
participació i causes d’abandonament en la iniciació
esportiva. Assessorament a pares i entrenadors. Exercici,
activitat física i hàbits de salut. Bases fisiològiques en
l’entrenament esportiu. Psicologia aplicada a l’esport.
Aspectes psicològics bàsics i socials del rendiment
esportiu. Tècniques d’entrenament psicològic per a la
competició. Entrenament psicològic en esports específics.
Pràctiques de psicologia de l’esport i de l’activitat física.
Per a més informació
Jaume Cruz Feliu
(93 581 14 87 – d.psic.educacio@uab.es)

Relacions familiars i tècniques
d’optimització familiar
1059/00

32 crèdits
octubre 2000 – juliol 2001
Departament de Psicologia de l’Educació
Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades
Coordinació
Esther Arozarena
Roberto Roche Olivar

65 crèdits
gener 2001 – febrer 2002
Departament de Geografia
Coordinació
Joan Nunes Alonso
Preinscripció
Octubre i novembre de 2000
Matrícula
780.000 PTA – 4.687,89 c
Lloc
Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció
Continguts
Sistemes de referència geogràfica. Expressió i disseny
cartogràfic. Tècniques de visualització. Cartografia digital.
Projecte de cartografia. Sistemes de gestió de bases de
dades. Funcions de geoprocés. Projecte de sistemes
d’informació. Modelització i anàlisi del terreny. Modelització
i anàlisi de xarxes. Projecte d’anàlisi. Programació amb
Visual Basic. Anàlisi i disseny d’aplicatius de SIG.
Programació amb components de SIG. Tecnologia Web.
Programació d’aplicatius de SIG a Internet. Projecte de
programació d’aplicatius. Sectors d’aplicació dels SIG.
Projecte final.
Per a més informació
Joan Nunes Alonso
(93 581 18 91 – mtig@wsligit4.uab.es)
http://ligit0.uab.es/mtig/index.htm

Teoria i pràctica del documental creatiu
1005/00

50 crèdits
novembre 2000 – juliol 2001
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Barcelona Televisió
Coordinació
Josetxo Cerdán
Rosa M. Palencia
Josep M. Català
Preinscripció
De març a setembre de 2000
Matrícula
600.000 PTA – 3.606,07 c

Matrícula
300.000 PTA – 1.803,04 c

Lloc
Casa Convalescència (Barcelona), BTV i altres productores

Lloc
ISPA. Amigó, 19 (Barcelona)

Continguts
Història del documental a Espanya. Escoles
documentalistes. Teoria fílmica feminista i documental. La
producció del documental per a la televisió. L’ús de la veu
en el documental. Figures del documental. Història del
documental. Estètica del documental. Gèneres
documentals. Documental i ficció. Reportatge i
documental. La TV com a difusora. Direcció
cinematogràfica. Sonorització. Fotografia. Gènesis i formes
de documental. El públic. La representació de la realitat.
Cinema etnogràfic. La producció audiovisual.

Continguts
Introducció i utilització de les tècniques audiovisuals. Un
enfocament optimitzador d’intervenció amb famílies. La
família des d’una perspectiva social. Estructura i dinàmica
de les relacions familiars. La família com a transmissora de
valors, actituds i conductes. Família i escola. Famílies amb
característiques especials. Parelles i famílies en conflicte.
Fórmules d’intervenció familiar. Elements per a una
intervenció optimitzadora. Treball d’investigació.
Per a més informació
Esther Arozarena
(93 581 21 02 – esther.arozarena@uab.es)

Per a més informació
Rosa M. Palencia
(93 581 16 38 – documental.creativo@blues.uab.es)
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Diplomatures
de postgrau
Administració i direcció
de comerços
3146/00

24 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Escola Universitària d’Estudis
Empresarials de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
Cambra Oficial de Comerç
i Indústria de Sabadell
Caixa de Sabadell

›
es
Bequ ra
b
m
Ca

Coordinació
Lluís Jovell Turró
Francisco Pérez Muñoz
Preinscripció
Del 3 de juliol al 29 de setembre de 2000
Matrícula
210.000 PTA – 1.262,13 c
Lloc
Escola Universitària d’Estudis Empresarials (Sabadell)
Continguts
El programa s’estructura en quatre fases clarament
diferenciades, cadascuna de les quals ofereix una
perspectiva multidisciplinària per l’extensió i
interdisciplinària per la complexitat i integració harmònica:
anàlisi de l’entorn; management; instrumentals;
desenvolupament d’un projecte. Assignatures: Estructura
sectorial. Entorn macroeconòmic. Estratègia empresarial.
Ordenament juridicofiscal. Màrqueting. Comunicació i
publicitat.

Administració local
3177/00

18 crèdits
octubre 2000 – maig 2001
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona
Coordinació
Judith Gifreu Font
Preinscripció
Juliol i setembre de 2000
Matrícula
288.000 PTA – 1.730,91 c
Lloc
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Continguts
El programa estudia l’organització i l’estructura de les
administracions locals de Catalunya, així com els diferents
sectors d’actuació pública en els quals intervenen les
administracions locals, i examina la problemàtica de cada
un d’ells. Assignatures: Règim jurídic de l’activitat local.
Organització i competències municipals. Serveis públics
locals. Hisenda local. Urbanisme local: part general i
planejament; disciplina urbanística; gestió urbanística.
Expropiació forçosa. Jurisdicció contenciosa
administrativa. Organització territorial de Catalunya.
Patrimoni dels ens locals. Mesures cautelars en via
administrativa i en via contenciosa. Empresa pública local.
Prevenció i seguretat en l’administració local.
Per a més informació
Dolors Miñarro
(93 691 83 61 – iemb@blues.uab.es)
http://blues.uab.es/iemb

Anàlisi i intervenció social i ambiental
(interuniversitari)
3109/00

Per a més informació
Lluís Jovell Turró
(93 728 77 10 – Ll_Jovell@euee.uab.es)
http://www.ajsabadell.es/postgrau

18 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Psicologia de la Salut i Psicologia Social
Departament de Psicologia Social de la Universitat
de Barcelona
Coordinació
Lupicinio Íñiguez Rueda
Enric Pol Urrutia
Preinscripció
Del 15 de maig al 29 de setembre de 2000
Matrícula
290.000 PTA – 1.742,94 c
Lloc
Universitat de Barcelona i Palau de les Heures (Barcelona)
Continguts
Intervenció social i sostenibilitat. Medi ambient, contextos
urbans i comportament. Educació i promoció ambiental.
Recursos i instruments per a la planificació i la intervenció.
Per a més informació
Lupicinio Íñiguez Rueda
(93 581 28 74 – iltr7@cc.uab.es)
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Associacions i fundacions: factors
d’educació social i eines de democràcia
participativa
3125/00/2

19 crèdits
setembre 2000 – juny 2001
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia
Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social
Coordinació
Pere Solà Gussinyer
Matrícula
100.000 PTA – 601,01 c
Lloc
Facultat de Ciències de l’Educació i Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya
Continguts
Aspectes històrics, pedagògics, polítics i sociològics de
les associacions i fundacions. Estudi comparatiu
internacional: línies emergents, tendències. Elements
jurídics i aspectes econòmics i fiscals. Gestió de les
associacions i la formació de formadors i animadors; les
associacions des de l’educació social. Associacions i
xarxes: abordatge socioetnogràfic. La sociabilitat dels
joves: la intervenció del pedagog en l’àmbit dels
moviments juvenils. Associacions i desenvolupament
econòmic i social. Funció educativa de l’economia social:
la formació de voluntaris tècnics d’aquest sector.
Fundacions: història i sociologia de les fundacions;
aspectes legals; aspectes fiscals; la gestió de les
fundacions; incidència educativa de les fundacions.

Comerç internacional
3097/00

48 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Manresa
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa
Coordinació
M. Carme Verdaguer Montañà
Mònica Pont Sobrevia
Jaume Ferrer Cerch
Preinscripció
Juliol i de l’1 al 15 de setembre de 2000
Matrícula
230.000 PTA – 1.382,33 c
Lloc
Fundació Universitària del Bages
Caputxins, 28 (Manresa)
Continguts
Organització econòmica internacional i integració
econòmica. Màrqueting internacional. Comerç
internacional. Finances internacionals. Internet i comerç
internacional.
Per a més informació
M. Carme Verdaguer Montañà
(93 877 41 79 – carme.verdaguer.euee@fub.edu)
http://www.fub.edu/post/default.htm

Comunicació creativa
3165/01

Per a més informació
Pere Solà Gussinyer
(93 581 10 74 – pere.sola@uab.es)

18 crèdits
novembre 2001 – juny 2002
Departament de Psicologia de l’Educació
Institut de Comunicació Integral SA

Ciències de l’educació. Especialitat en
didàctica de les ciències experimentals

Coordinació
Santiago Estaún Ferrer
Andreu Barrabino

3158/01

20 crèdits
febrer 2001 – desembre 2001
Institut de Ciències de l’Educació
Departament de Didàctica de la Matemàtica
i de les Ciències Experimentals
Universidad Nacional de General San Martín (Argentina)
Coordinació
Carme Tomàs Martorell
Preinscripció
D’octubre a desembre de 2000
Matrícula
200.000 PTA – 1.202,02 c
Lloc
Universidad Nacional de General de San Martín
(Argentina)
Continguts
La metodologia en l’ensenyament de les ciències
experimentals. Els recursos didàctics en l’ensenyament de
les ciències experimentals. L’avaluació de programes.
L’avaluació de l’aprenentatge en ciències experimentals.
La globalització i la interdisciplinarietat. L’atenció a la
diversitat. Estratègies d’aprenentatge.
Per a més informació
Joaquín Gairín Sallán
(93 581 18 64 – ice@uab.es)

Preinscripció
Setembre de 2000
Matrícula
280.000 PTA – 1.682,83 c
Lloc
Laboratori de Percepció, Facultat de Psicologia (UAB) i
ICOMI (Barcelona)
Continguts
Bases psicològiques de la comunicació audiovisual. La
comunicació creativa. La creativitat aplicada. La creativitat
en la direcció de la comunicació. Pràctiques.
Per a més informació
Santiago Estaún
(93 581 27 58 – elia.martinez@uab.es)
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Comunicació empresarial i institucional
en situacions de crisi

Comunicació i estratègia política
3167/00

3180/01

18 crèdits
gener 2001 – juliol 2001
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Col·legi de Periodistes de Catalunya
Coordinació
Miquel Rodrigo
José M. Ricarte
Goretti Palau
Preinscripció
Novembre de 2000
Matrícula
325.000 PTA – 1.953,29 c
Lloc
Escola de Prevenció i Seguretat Integral (UAB)
i Col·legi de Periodistes de Catalunya (Barcelona)
Continguts
Psicologia de la situació de crisi. Comunicació social.
Pensament productiu i comunicació persuasiva.
Comunicació estratègica organitzacional. Comunicació
interna. Comunicació externa. Els conflictes interculturals.
Comunicació institucional. Gestió de la crisi. Situacions de
crisi: tipologies. Fases de la situació de crisi. Elaboració
del pla de comunicació de crisi. Gestió i pressupostos del
pla de crisi. Xarxes i sistemes d’informació. Comunicació
periodística. Comunicació radiofònica. Comunicació
televisiva. Relacions públiques. Comunicació publicitària.
Comunicació per Internet. Introducció al dret. Ètica
empresarial. Sistemes de defensa.
Per a més informació
Josep Manel López
(93 581 70 42 – epsi@uab.es)

18 crèdits
novembre 2000 – juny 2001
Institut de Ciències Polítiques i Socials
Coordinació
Gabriel Colomé García
Preinscripció
Del 2 d’octubre al 16 de novembre de 2000
Matrícula
200.000 PTA – 1.202,02 c
Lloc
Institut de Ciències Polítiques i Socials
Mallorca, 244 (Barcelona)
Continguts
Escenaris polítics. Disseny d’enquestes. Competència
política. Les matrius de transferència de vots. Escenaris
electorals. Anàlisi d’enquestes. Sistema i dret electoral:
anàlisi del sistema polític espanyol i català. Anàlisi i
disseny de polítiques: presa de decisions i assessorament
polític. Direcció de campanyes. Programa electoral,
“temes” i pla de campanya. Anàlisi de campanyes. Liderat
i creativitat. Publicitat política; les imatges de la política.
Gabinets de comunicació. Discurs polític i mitjans de
comunicació. Domini de la retòrica. Com estructurar un
discurs. Com relacionar-se amb els mitjans de
comunicació audiovisual. La política a la societat de la
informació. Comentari polític.
Per a més informació
Roser Berenguer
(93 487 10 76 – berenguermr@diba.es)
http://www.icps.es

Cooperació per al desenvolupament
751/00

19 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Fundació CIDOB
Coordinació
Susana Beltrán García
Preinscripció
De l’1 de juny al 30 de setembre de 2000
Matrícula
304.000 PTA – 1.827,08 c
Lloc
Fundació CIDOB. Elisabets, 12 (Barcelona)
Continguts
Economia internacional. Organitzacions econòmiques
internacionals. Polítiques i estratègies de
desenvolupament. La cooperació en l’àmbit de l’OCDE i la
UE. La cooperació no governamental. Programa i projecte.
La cooperació espanyola. Educació per al
desenvolupament. Desenvolupament i medi ambient.
Desenvolupament i població.
Per a més informació
Xavier Ribera
(93 302 64 95 – xribera@cidob.org)
http://www.cidob.org
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Criminologia i execució penal

Cultura de pau

3006/00

3085/00

18 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Ciència Política i Dret Públic

23 crèdits
octubre 2000 – maig 2001
Càtedra UNESCO sobre la Pau i els Drets Humans

Coordinació
Josep Cid Moliné
Eulàlia Luque

Coordinació
Vicenç Fisas

Preinscripció
De l’1 al 29 de setembre de 2000
Matrícula
153.000 PTA – 919,55 c
Lloc
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Roger de Flor, 196 (Barcelona)
Continguts
El programa, que pretén donar una introducció a la
criminologia, al dret penal i a la investigació en ciències
socials, està centrat en el funcionament de les institucions
de la justícia penal d’adults i de menors, focalitzant les
problemàtiques més rellevants de la justícia penal en
l’actualitat. Assignatures: Introducció a la penologia.
Introducció a la criminologia. Introducció a la investigació
criminològica. Institucions de prevenció del delicte.
Institucions de justícia juvenil. Institucions penitenciàries.
Institucions policial i judicial. Drogues i qüestió penal.
Minories, criminalitat i justícia penal. Alternatives a la
presó. Victimologia i justícia reparadora. Perspectives
criminològiques i aplicacions en institucions. La
construcció del delicte en els mitjans de comunicació.
Dones i qüestió penal. Violència juvenil. Pràctiques. Treball
de recerca.
Per a més informació
Lali Serra
(93 581 22 36 – criminologia@cpdp.uab.es)
http://www.blues.uab.es/cpdp

Matrícula
120.000 PTA – 721,21 c
Lloc
Facultat de Ciències de l’Educació
Continguts
Hi ha tres grans grups de temes: la violència i els
conflictes, la construcció de la pau i la cultura de la pau.
Temari: Introducció al curs. Mecanismes de defensa dels
drets humans. Els drets humans al nou segle. Les Nacions
Unides i la pau. El microcrèdit i l’economia de pau. La
reconstrucció de les societats després dels conflictes. El
dia després: el cas de Bòsnia. Propostes per a la
desmilitarització internacional. La cultura de la violència.
Educar sobre els conflictes. Psicobiologia de la violència.
La violència en els mitjans de comunicació. Els conflictes
d’identitat. La pobresa i la violència estructural. L’anàlisi
dels conflictes. Els conflictes de final de segle. La
prevenció dels conflictes. El cas de Colòmbia. Els
conflictes a l’Orient Mitjà. Camins per la pau a l’Orient
Mitjà. Els conflictes a l’Amèrica Central i a Xipre. Les crisis
humanitàries. Els conflictes dels Grans Llacs. Les
respostes a les crisis internacionals. Els conflictes
interculturals. Construir la pau a les societats dividides. La
cultura profunda. Taller sobre cultura profunda. El concepte
de pau a Orient. El treball de les organitzacions pels drets
humans. La governabilitat democràtica. Mediació de
conflictes. Negociació de conflictes. Organització regional i
societat civil a l’Àfrica. L’aportació de la gent
desmobilitzada. Desarmament sostenible. La conversió del
cicle militar. Les campanyes pel desarmament. El control
de les armes lleugeres. Síntesi del bloc i avaluació. La
cultura de la pau. Història de la pau i de la no violència. El
moviment per la pau. L’ecofeminisme. Educar per la pau.
El treball amb els infants. La filosofia de la pau i la
investigació sobre la pau. Educar per la ciutadania. El
diàleg entre religions. La comunicació i la pau. Els
corresponsals per a la pau. Els artistes i la cultura de la
pau. El diàleg amb les cultures indígenes. Nous
plantejaments d’economia humana. Educació pel diàleg
social. Els reptes del nou mil·leni. La UNESCO i la cultura
de la pau.
Per a més informació
Maria Cañadas
(93 581 24 14 – unescopau@pangea.org)
http://www.pangea.org/unescopau
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Curs d’especialització en educació
especial: pedagogia terapèutica

Didàctica de l’alemany com a llengua
estrangera

737/00/2

3044/00

54 crèdits
octubre 2000 – juliol 2001
Facultat de Ciències de l’Educació

20 crèdits
juliol 2000 – maig 2002
Institut de Ciències de l’Educació

Coordinació
Rosa Boada Domènech
Ana M. Pardo Múgica
Pedro Jurado de los Santos
Josep M. Sanahuja Gavaldà

Coordinació
Anna Rossell

Preinscripció
Del 25 de setembre al 5 d’octubre de 2000
Matrícula
280.000 PTA – 1.682,83 c
Lloc
Facultat de Ciències de l’Educació
Continguts
Aspectes evolutius i bases neurobiològiques. Alteracions
auditives. Alteracions visuals. Alteració de les funcions
cognitives. Alteracions neuromotores. Alteració de la
conducta i la personalitat. Alteració del llenguatge oral i
escrit. Marc d’atenció. Didàctica i organització escolar per
a l’atenció a la diversitat. Matemàtica i alumnes amb
necessitats educatives especials (NEE). Educació física i
alumnes amb NEE. Educació plàstica i musical i alumnes
amb NEE. Ciències naturals i socials i alumnes amb NEE.
Per a més informació
Roser Fernández
(93 581 11 80 – Rosa.Boada@uab.es)

Preinscripció
Maig de 2000
Matrícula
170.000 PTA – 1.021,72 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)
Continguts
El curs està estructurat en cinc blocs: Què significa
aprendre i ensenyar una llengua estrangera: bases
lingüístiques. Els processos de comprensió: la comprensió
lectora, la comprensió auditiva, les estratègies. El camí
des de la llengua pròpia a la llengua estrangera: la
gramàtica, el lèxic, els rituals, els aspectes socioculturals.
El pas del coneixement passiu al domini actiu: expressió
oral, expressió escrita, estratègies en la producció, els
mitjans tècnics, desenvolupament d’unitats didàctiques,
de la paraula al text. L’avaluació: tractament de l’error,
autoavaluació, avaluació sumativa. Pràctiques.
Per a més informació
Josep M. Tatjer
(93 581 13 85 – josepmaria.tatjer@uab.es)

Curs superior de dret civil de Catalunya

Didàctica de la llengua estrangera
(anglès, català, castellà, francès)

3059/00, 3059/01 i 3059/01/2

753/00

18 crèdits
novembre 2000 – maig 2001
Departament de Dret Privat

20 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura
i de les Ciències Socials

Coordinació
Joan Manel Abril Campoy
Judith Solé Resina
Preinscripció
Juliol i setembre de 2000
Matrícula
243.000 PTA – 1.460,46 c
Lloc
Facultat de Dret, Sabadell i Girona (3 edicions)
Continguts
Introducció i persona jurídica. Dret familiar econòmic. Dret
familiar personal (matrimoni, filiació i relacions personals).
Dret de successions. Contractes en particular. Teoria
general del contracte. Drets reials. Llengua catalana:
nivells 1 i 2 i terminologia jurídica.
Per a més informació
Joan Manel Abril Campoy
(93 581 21 45 – d.dret.privat@uab.es)

Coordinació
Lucile Nussbaum
Dolors Masats
Preinscripció
Juliol i setembre de 2000
Matrícula
140.000 PTA – 841,42 c
Lloc
Facultat de Ciències de l’Educació
Continguts
Bases didàctiques. Propostes metodològiques.
Observació a l’aula. Cal triar una de les dues opcions:
Ensenyament per a nens. Alfabetizació d’adults
immigrants.
Per a més informació
Lucile Nussbaum / Dolors Masats
(93 581 26 57 – ipcs1@cc.uab.es)
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Direcció de centres educatius
(semipresencial)

Direcció d’empreses de restauració
moderna

3002/00

3139/00

20 crèdits
octubre 2000 – juliol 2001
Departament de Pedagogia Aplicada

19 crèdits
octubre 2000 – abril 2001
Escola Superior d’Hoteleria de Catalunya
Escola Universitària de Turisme

Coordinació
Joaquín Gairín Sallán
Preinscripció
De juliol a setembre de 2000
Matrícula
155.000 PTA – 931,57 c
Lloc
A distància / Facultat de Ciències de l’Educació, les
classes presencials

Coordinació
Soledad Morales
Josep Antoni Llopart
Preinscripció
Del 12 al 29 de setembre de 2000
Matrícula
670.000 PTA – 4.026,78 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)

Continguts
Obligatoris: Organitzacions educatives. Directrius
institucionals. Acció directiva. L’avaluació institucional. La
gestió del sistema de relacions. La innovació i el canvi en
les organitzacions educatives. La gestió de recursos.
L’administració del centre educatiu. Formació
complementària i investigació. Optatius: Serveis educatius.
Centres d’accions educatives compensatòries. Institucions
socioculturals. Centre d’educació escolar.

Continguts
Introducció històrica i conceptual de la restauració
moderna. El restaurant com a producte global. Valor,
satisfacció del client i màrqueting mix. Tècniques de
comunicació. Habilitats directives. Comptabilitat. Direcció
estratègica i logística. Estratègies d’expansió. Disseny
funcional d’establiments. Creació de nous conceptes de
restauració moderna. Operativa, qualitat i compres.

Per a més informació
Antonio Navío
(93 581 26 30 – d.ped.aplicada@uab.es)
http://blues.uab.es/campus_virtual/masters/master9

Per a més informació
Soledad Morales
(93 580 93 55 – soledad.morales@uab.es)
http://www.cursoderm.com

Direcció de centres educatius
(semipresencial)

Direcció i gestió de centres educatius
(interuniversitari, a distància)

3002/00/2 i 3002/01

3159/01

20 crèdits
octubre 2000 – desembre 2001
Departament de Pedagogia Aplicada

30 crèdits
maig 2001 – desembre 2001
Departament de Pedagogia Aplicada
Universidad de Deusto

Coordinació
Joaquín Gairín Sallán
Preinscripció
De juliol a setembre de 2000
Matrícula
250.000 PTA – 1.502,53 c
Lloc
Argentina / Xile, les classes presencials (dues edicions)
Continguts
Matèries obligatòries: Organitzacions educatives. Directrius
institucionals. Acció directiva. L’avaluació institucional. La
gestió de les relacions humanes. La innovació i el canvi en
les organitzacions educatives. La gestió de recursos.
L’administració del centre educatiu. Formació
complementària i investigació. Optatives: Serveis
educatius. Centres d’accions educatives compensatòries.
Institucions socioculturals. Centre d’educació escolar.
Per a més informació
Antonio Navío
(93 581 26 30 – antoni.navio@uab.es)
http://blues.uab.es/campus_virtual/masters/master9

Coordinació
Joaquín Gairín Sallán
Marina Tomàs Folch
Preinscripció
De setembre de 2000 a febrer de 2001
Matrícula
250.000 PTA – 1.502,53 c
Lloc
A distància
Continguts
El centre educatiu com a organització. La direcció com a
equip. La gestió de persones. La gestió dels plantejaments
institucionals. La gestió dels recursos materials i
funcionals. Elaboració del projecte de direcció.
Per a més informació
Joaquín Gairín Sallán
(93 581 16 19 – d.ped.aplicada@uab.es)
http://www.ice.deusto.es/postgrado.direccion
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Direcció i gestió d’empreses
per a professionals

Direcció i gestió de piscines
3115/00/2

754/00

25 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell
Coordinació
Manel Àlvarez Gómez
Francesc Gómez Valls
Preinscripció
De l’1 de juliol al 17 de setembre de 2000
Matrícula
285.000 PTA – 1.712,88 c
Lloc
Escola Universitària d’Estudis Empresarials (Sabadell)
Continguts
El curs es distribueix en quatre mòduls: Direcció
d’empreses: aspectes generals. Direcció d’empreses:
aspectes específics. Comptabilitat i fiscalitat. Eines i
instruments empresarials. Assignatures: Economia
europea i mundial. Economia de Catalunya i d’Espanya.
Dret de societats. Introducció a la comptabilitat. Dret
laboral. Innovació tecnològica i competitivitat. Introducció
a les matemàtiques financeres. Anàlisi dels estats
financers. Direcció d’empreses. Sistema financer mundial i
espanyol. Fiscalitat empresarial. Direcció de recursos
humans. Planificació econòmica financera. Màrqueting.
Anàlisi de costos. Anàlisi d’inversions. Comerç exterior.
Anàlisi dels mitjans financers. Gestió d’estocs. Full de
càlcul. Seminari de creació d’empreses.
Per a més informació
Manel Àlvarez Gómez
(93 728 77 35 – dirgesprof@euee.uab.es)
http://sabweb.uab.es/euee/marcose.html

19 crèdits
octubre 2000 – juliol 2001
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Servei d’Activitat Física
Coordinació
Magdalena Montserrat
Enrique Lizalde
Ramon Pallejà
Preinscripció
Setembre i octubre de 2000
Matrícula
180.000 PTA – 1.081,82 c
Lloc
Hotel Campus / Servei d’Activitat Física
Continguts
A) Coneixements específics: Criteris per a la planificació,
disseny i construcció de piscines. Noves tendències i
solucions. Tractaments físics i sistemes de circulació de
l’aigua. Tractaments químics de l’aigua. El pla de
manteniment de la piscina. Criteris per a una gestió
eficient de la piscina. Optimització de consums. Higiene i
legislació en piscines. La seguretat en una piscina. Noves
activitats aquàtiques. B) Eines de gestió: Planificació
estratègica aplicada a les piscines públiques. Disseny
d’un programa d’activitats aquàtiques. El planning d’una
piscina. Criteris de qualitat en una piscina. Seguiment i
control. Gestió de recursos humans: àrees de
responsabilitat i manual de funcions del personal d’una
piscina. C) Habilitats interpersonals: El lideratge en
l’exercici de la funció directiva. Estils de direcció. La
comunicació eficaç en la direcció de personal. Direcció
de personal i treball en equip. Gestió del temps i
organització del treball. Atenció al client en els serveis
esportius. Comunicació i imatge. D) Anàlisi de casos
pràctics.
Per a més informació
Vicenç Robles
(93 581 26 62 – vicenc.robles@uab.es)
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Direcció immobiliària
3169/00

Disseny i producció de materials
educatius multimèdia (a distància)
3141/00

18 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Associació de Promotors Constructors d’Edificis
de Barcelona
Coordinació
Marta Franch Saguer
Judith Gifreu Font
Preinscripció
Setembre de 2000
Matrícula
295.000 PTA – 1.772,99 c
Lloc
Aulari APCE
Diagonal, 472-476 (Barcelona)
Continguts
Aspectes macroeconòmics i fases d’un projecte. Societats
i fons d’inversió immobiliària. Aspectes financers i anàlisi
de viabilitat. L’empresa familiar en el sector de la promoció
i construcció immobiliària. Aspectes fiscals de la direcció
immobiliària. Condicionants jurídics i responsabilitats
empresarials a la producció immobiliària. Dret civil,
prevenció de riscos laborals i Llei d’ordenació de
l’edificació. Condicionants jurídics de la producció
immobiliaria. El règim de protecció oficial.
Per a més informació
Joan Marc Torrent
(93 581 17 53 – apce@apcebcn.es)
http://www.apcebcn.es/serv/aula/ct/aic.htm

Direcció urbanística
3168/00

18 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Associació de Promotors Constructors d’Edificis
de Barcelona
Coordinació
Marta Franch Saguer
Judith Gifreu Font

21 crèdits
juny 2000 – abril 2001
Departament de Pedagogia Aplicada
UNIACC (Xile)
Coordinació
Miquel Amador Guillem
Preinscripció
Maig de 2000
Matrícula
250.000 PTA – 1.502,53 c
Lloc
A distància
Continguts
Tècniques multimèdia aplicades a l’educació i a la
comunicació. Fonaments d’autoaprenentatge per a
l’elaboració de materials multimèdia. Disseny d’aplicacions
multimèdia: guió i producció. Xarxes telemàtiques i
educació. Edició electrònica multimèdia. Projecte educatiu
multimèdia.
Per a més informació
Miquel Amador Guillem
(93 581 10 75 – miquel.amador@uab.es)
http://www.blues.uab.es/mem

Dret del turisme
3134/00/2

18 crèdits
octubre 2000 – maig 2001
Escola Universitària de Turisme
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Coordinació
Soledad Morales
Ramon J. Moles
Josep M. Bernat
Preinscripció
Del 25 de setembre al 6 d’octubre de 2000
Matrícula
350.000 PTA – 2.103,54 c

Preinscripció
Setembre de 2000

Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)

Matrícula
295.000 PTA – 1.772,99 c

Continguts
Dret administratiu del turisme. Dret del consum. Normativa
turística internacional i de la Unió Europea. Contractació
mercantil turística. Contractació laboral. Dret fiscal del
sector turístic. Ordenació de les infraestructures turístiques.
El contracte d’assegurances de viatge. El contracte de
viatge combinat. El contracte de gestió hotelera.

Lloc
Aulari APCE
Diagonal, 472-476 (Barcelona)
Continguts
Planejament i pràctica urbanística. Gestió i pràctica
urbanística. Disciplina i pràctica urbanística. Treball de
recerca.
Per a més informació
Joan Marc Torrent
(93 581 13 00 – apce@apcebcn.es)
http://www.apcebcn.es/serv/aula/ct/aic.htm

Per a més informació
Soledad Morales
(93 580 93 55 – soledad.morales@uab.es)
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Dret local

Dret urbanístic

3170/00

3081/00/2

18 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Associació Catalana de Municipis i Comarques

18 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Associació Catalana de Municipis i Comarques Diputació
de Girona
Delegació del Govern de la Generalitat a Girona

Coordinació
Josep Ramon Fuentes
Judith Gifreu
Preinscripció
Setembre de 2000
Matrícula
Subvencionada
Lloc
Associació Catalana de Municipis i Comarques
València, 231, 6è (Barcelona)
Continguts
Dret urbanístic. Contractació local. Expropiació. Serveis
públics i empresa. Planificació i gestió local.
Responsabilitat patrimonial. Recursos humans. Medi
ambient. Avaluació de la gestió pública. Justícia
administrativa. Policia, seguretat i prevenció. Hisendes
locals.
Per a més informació
Miquel Anguera
(93 581 13 00 – d.dret.public@uab.es)

Coordinació
Marta Franch Saguer
Preinscripció
Fins al setembre de 2000
Matrícula
Subvencionada
Lloc
Diputació de Girona
Continguts
Planejament urbanístic. Gestió urbanística. Disciplina
urbanística.
Per a més informació
Miquel Anguera
(93 581 13 00 – d.dret.public@uab.es)

Edició de publicacions unitàries
i periòdiques
3127/00/2

Dret urbanístic
3081/00

26 crèdits
octubre 2000 – març 2001
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

18 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Associació Catalana de Municipis i Comarques

Coordinació
José Luis Riva Amella

Coordinació
Judith Gifreu Font
Josep Ramon Fuentes

Preinscripció
De l’1 de juliol a l’1 de setembre de 2000
Matrícula
275.000 PTA – 1.652,78 c

Preinscripció
Fins al setembre de 2000

Lloc
Facultat de Ciències de la Comunicació

Matrícula
Subvencionada

Continguts
Coneixement complet del món de l’edició, tant de llibres
com de revistes, des de l’elaboració del projecte,
preimpressió, producció gràfica, cost d’edició i distribució,
amb tot el que fa referència a la qualitat editorial i als
aspectes legals, propietat intel·lectual, etc. Tot això
portarà, posteriorment, a l’especialització en l’edició de
llibres, diaris i revistes i catàlegs publicitaris. Assignatures:
El món de l’edició. Projecte i preedició. Preimpressió.
Producció gràfica. Edició electrònica. Costos d’edició.
Distribució editorial. Aspectes legals de
l’edició. Qualitat editorial.

Lloc
Associació Catalana de Municipis i Comarques
València, 231, 6è (Barcelona)
Continguts
Planejament urbanístic. Gestió urbanística. Disciplina
urbanística.
Per a més informació
Miquel Anguera
(93 581 13 00 – d.dret.public@uab.es)

Per a més informació
José Luis Valero Sancho
(93 203 04 50 – jvalero@pie.xtec.es)
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Educació prosocial de les emocions,
actituds i valors

Especialista en pertorbacions
del llenguatge i l’audició

3009/00/2

718/00

18 crèdits
octubre 2000 – febrer 2001
Departament de Psicologia de l’Educació

55 crèdits
octubre 2000 – juny 2002
Departament de Psicologia de l’Educació

Coordinació
Robert Roche Olivar
Helena Marroquín Monedero
Aurora Pulido Vacas

Coordinació
M. Rosa Solé Planas

Preinscripció
Setembre de 2000
Matrícula
175.000 PTA – 1.051,77 c
Lloc
Facultat de Psicologia
Continguts
Pluralisme ideològic i valors. La prosocialitat com a valor i
com a mètode educatiu. Model UNIPRO. Afecció, empatia
i prosociabilitat. Prosociality and intervention programs in
anglosaxon countries. Psicologia social de la prosocialitat.
Dissenys per a l’avaluació i la intervenció en l’educació
prosocial. Prosocialitat complexa en les institucions. La
intervenció prosocial des d’un marc cognitivista.
Assertivitat versus passivitat i prosocialitat. Els models
reals i en la imatge per a una educació crítica positiva.
Identificació, comunicació i autocontrol dels sentiments. La
valoració positiva del comportament. L’agent de canvi
prosocial i la transformació social. L’associació
d’educadors. La construcció del vincle en la relació
interpersonal. Prevenció de l’antisocialitat en la vida
quotidiana i en la política. Canvi social i escenaris per a la
prosocialitat.
Per a més informació
Robert Roche / Helena Marroquín
(93 581 21 02 – ilpd3@cc.uab.es)

Educació prosocial de les emocions,
actituds i valors* (semipresencial)
3082/00

Preinscripció
Del 5 al 12 de setembre de 2000
Matrícula
320.000 PTA – 1.923,24 c
Lloc
Facultat de Psicologia
Continguts
Anatomia i fisiologia dels òrgans de la fonació i del
llenguatge. Adquisició i desenvolupament del llenguatge.
Lingüística. Presentació de centres dedicats a la diagnosi i
el tractament de la parla patològica. Trastorns de l’audició i
del llenguatge oral. Trastorns de la comunicació, de la
parla i del llenguatge. Dificultats en l’aprenentatge de la
llengua escrita: lectura i escriptura. Sistemes d’avaluació
de la parla patològica. Sistemes de comunicació
alternatius. Metodologia aplicada a l’anàlisi i avaluació de
la parla patològica. Introducció al llenguatge de signes.
Intervenció en problemes escolars i en la disfèmia i el
retard de la parla. Pràcticum.
Per a més informació
M. Rosa Solé
(93 581 27 58 – elia.martinez@uab.es)

Especialització en estratègies
educatives amb l’alumnat
en risc acadèmic
3144/00

18 crèdits
novembre 2000 – juny 2001
Departaments de Pedagogia Aplicada, i Antropologia Social
i Prehistòria

18 crèdits
novembre 2000 – juny 2001
Departament de Psicologia de l’Educació

Coordinació
Joan Rué Domingo
Sílvia Carrasco
M. Jesús Comellas Carbó

Coordinació
Robert Roche Olivar
Helena Marroquín Monedero
Aurora Pulido Vacas

Preinscripció
Setembre i octubre de 2000

Matrícula
175.000 PTA – 1.051,77 c
Lloc
UAB / A distància
Continguts
Pluralisme ideològic i valors. La prosocialitat com a valor i
com a mètode educatiu. Disseny, tècniques i avaluacions
en l’educació prosocial. Comunicació i dinàmica de
qualitat en les relacions i en els grups. Actituds positives i
autoestima. Intel·ligència emocional o emoció intel·ligent.
L’empatia. Creativitats i iniciatives prosocials. Control de la
violència. Els models reals i la imatge (TV). Accions
prosocials. El perfil de l’educador.
Per a més informació
Helena Marroquín
(93 581 21 02 – Rroche@seneca.uab.es)
* Pendent d’aprovació.

Matrícula
160.000 PTA – 961,62 c
Lloc
Facultat de Ciències de l’Educació
Continguts
Entorn sociocultural i respostes educatives. Agents
educatius i grups d’iguals: modalitats de risc. Models
d’interpretació dels factors de risc. Modalitats de
desplegament curricular. Modalitats de suport a l’alumnat i
comprensivitat. Necessitats i competències bàsiques per
desenvolupar a l’ESO. Les polítiques públiques en
educació i la seva organització. L’estudi de cas. Les
transicions educatives en la preadolescència i
l’adolescència.
Per a més informació
Joan Rué Domingo
(93 581 16 20 – ilcea@uab.es)
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Fiscalitat

Fotoperiodisme

3172/01

3053/00

22 crèdits
gener 2001 – desembre 2001
Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Manresa
Col·legi Oficial de Titulats Mercantils de Barcelona

25 crèdits
juny 2000 – octubre 2000
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Escola de Fotografia de la Fundació Politècnica
de Catalunya (FPC)

Coordinació
Robert Gonfaus Font
Mònica Pont Sobrevia
Preinscripció
De setembre a desembre de 2000
Matrícula
280.000 PTA – 1.682,83 c
Lloc
Escola Universitària d’Estudis Empresarials (Manresa)
Continguts
Legislació fiscal. Llei general tributària. Procediments de
gestió (liquidació, inspecció, recaptació i impugnació).
Impost sobre la renda de les persones físiques i impost
sobre el patrimoni. Comptabilitat fiscal i impost sobre
societats. Impost sobre el valor afegit. Anàlisi fiscal
d’estats financers. Impost sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats. Impost sobre successions i
donacions. Impostos locals. Informàtica. Planificació i
estratègia fiscal. Fiscalitat del comerç exterior.
Comptabilitat creativa: un perfil fiscal. Gestió d’assessories
fiscals.
Per a més informació
Robert Gonfaus Font
(93 877 41 79 – robert.gonfaus.euee@fub.edu)
http://www.fub.edu/post/default.htm

Formació de formadors a l’empresa
(semipresencial)
3156/01

Coordinació
Juan Bautista Hernández Gómez
José Luis Terrón Blanco
Preinscripció
Del 24 de febrer al 8 de juny de 2000
Matrícula
360.000 PTA – 2.163,64 c
Lloc
Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB)
i Escola de Fotografia de la FPC (Terrassa)
Continguts
Història del periodisme. Documentació informativa.
Disseny, composició visual i tecnologia en premsa.
Associacions. Premsa i Internet. Edició fotogràfica. Gestió
d’empresa. Dret d’informació, drets d’autor. Anàlisi i
llenguatge de la imatge periodística. Comunicació digital /
multimèdia. Agències d’informació i telefotografia.
Fotografia digital. Equipaments fotogràfics especials.
Fonaments fotogràfics. Laboratori fotogràfic: processos i
materials. Tractament digital de la imatge. Fotografia
aplicada. La redacció gràfica. Professionals del
fotoperiodisme. Deontologia i ètica professional.
Per a més informació
Ernest Verdura
(93 581 15 88 – d.com.audiovisual@uab.es)

Gestió ambiental a l’empresa
i a l’administració pública (interuniversitari)
3110/00

18 crèdits
gener 2001 – desembre 2001
Departament de Pedagogia Aplicada
Coordinació
Pedro Jurado de los Santos
Josep M. Sanahuja Gavaldà

18 crèdits
octubre 2000 – maig 2001
Departament de Psicologia de la Salut i Psicologia Social
Departament de Psicologia Social de la Universitat
de Barcelona

Preinscripció
Octubre de 2000

Coordinació
Lupicinio Íñiguez Rueda
Enric Pol Urrutia

Matrícula
240.500 PTA – 1.445,43 c

Preinscripció
Del 14 de setembre al 16 d’octubre de 2000

Lloc
A distància / Facultat de Ciències de l’Educació

Matrícula
260.000 PTA – 1.562,63 c

Continguts
La comunicació i la cultura a l’empresa. Anàlisi i detecció
de necessitats. La planificació curricular. El treball amb
grups d’aprenentatge. Estratègies metodològiques. Mitjans
i recursos. Condicionaments de l’aprenentatge. Selecció i
seqüenciació de continguts. Avaluació de processos i
productes de l’aprenentatge. Dinàmica de grups.

Lloc
Seminari del Departament de Psicologia Social (UB)
i Palau de les Heures (Barcelona)

Per a més informació
Adalberto Ferrández Arenaz
(93 581 17 50 – cifo@blues.uab.es)

Continguts
Comunicació, organitzacions i gestió del canvi. Gestió
integrada: risc, salut i qualitat. Recursos i instruments per
a la gestió ambiental.
Per a més informació
Lupicinio Íñiguez Rueda
(93 581 28 74 – iltr7@cc.uab.es)
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Gestió d’assegurances
3086/00

Gestió de la comunicació política
i electoral
3071/01

27 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Dret Privat
Col·legi de Mediadors d’Assegurances Titulats
de Barcelona
Coordinació
M. Eulàlia Amat i Llari
Sílvia Bou Ysàs
Jordi Parrilla
Preinscripció
Juny i de l’1 al 15 de setembre de 2000
Matrícula
250.000 PTA – 1.502,53 c
Lloc
Col·legi de Mediadors d’Assegurances Titulats de
Barcelona. Pau Claris, 168, pral. (Barcelona)
Continguts
El curs inclou unes assignatures teòriques de caràcter
jurídic (Dret civil i Dret mercantil) i altres de caràcter
econòmic (Avaluació d’inversions i Productes financers). Al
mateix temps s’impartiran assignatures de caràcter més
pràctic (Gerència de risc, Gestió de sinistres, Projecte de
creació d’una correduria, Tècniques de venda i
Organització d’un despatx d’assegurances).
Per a més informació
M. Eulàlia Amat i Llari
(93 581 22 13 – d.dret.privat@uab.es)

Gestió d’esdeveniments
3142/00

19 crèdits
setembre 2000 – gener 2001
Escola Universitària de Turisme
Escola Superior d’Hoteleria de Catalunya
The George Washington University (School of Business
and Public Management)
THR (Asesores en Turismo, Hotelería y Recreación S.A.)
Coordinació
Gerda Priestley
Preinscripció
A partir del 2 de maig de 2000
Matrícula
648.000 PTA – 3.894,56 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)
Continguts
Tècniques en la gestió d’esdeveniments. Coordinació
d’esdeveniments. Màrqueting per a esdeveniments. Riscos
econòmics, financers, legals i de seguretat. Catering per a
esdeveniments: disseny i coordinació. Conferències i
congressos. Esdeveniments públics, cívics i polítics.
Esdeveniments esportius: màrqueting i gestió.
Esponsorització d’esdeveniments. Gestió d’esdeveniments
corporatius. Introducció als sistemes d’informació per a
esdeveniments. Fires i exposicions: planificació, gestió i
màrqueting. Recaptació de fons.
Per a més informació
Gerda Priestley
(93 580 93 55 – gerda.priestley@campus.uab.es)

18 crèdits
gener 2001 – juny 2001
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació
Coordinació
Pere Oriol Costa Badia
Lluís Badia Avellaneda
Preinscripció
Del 3 de setembre al 15 de novembre de 2000
Matrícula
250.000 PTA – 1.502,53 c
Lloc
Facultat de Ciències de la Comunicació
Continguts
El curs analitza els processos de comunicació amb
contingut i finalitats polítics. Els quatre mòduls de què
consta el curs estan enfocats tant a explicar les tècniques
de comunicació política en general, com, més
específicament, les estratègies de comunicació i de
mobilització electoral. També s’estudiaran aspectes
jurídics, ètics i socials de la comunicació política i
electoral. Assignatures: La comunicació política a Espanya
i Catalunya des de la transició a l’actualitat. La
investigació en comunicació política: Principals propostes
d’anàlisi. Conceptes bàsics sobre propaganda política.
Les relacions entre els mitjans de comunicació i les
institucions polítiques. Es pot reformar la democràcia?
Legislació de les campanyes electorals a Europa i a l’Estat
Espanyol. Efectes polítics dels mitjans de comunicació. El
paper de l’opinió pública en els processos de
comunicació política. Estratègies de comunicació en les
campanyes electorals. Metodologies d’investigació
quantitatives i qualitatives aplicades a la comunicació
política. Planificació, creativitat i anàlisi dels discursos
polítics. Lobbying. Construcció de la imatge dels dirigents
polítics i elaboració de campanyes. Tècniques de
mobilització electoral. Els gabinets de premsa i de
comunicació política. Gestió de la comunicació política a
la ràdio. Muntatge i gestió de webs de propaganda a
Internet. Gestió de la comunicació política a la televisió.
Per a més informació
Marta Rizo García
(93 581 16 90 – lluis.badia@uab.es)
http://kane.uab.es/lbadia
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Gestió de la mobilitat i de la seguretat
viària (interuniversitari)

Gestió de pimes (a distància)
3160/00

3129/01

18 crèdits
gener 2001 – juny 2001
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Universitat d’Andorra
Agència de Mobilitat d’Andorra
Coordinació
Ramon J. Moles Plaza
David Palmitjavila
Manuel Martín
Preinscripció
A partir del 5 de novembre de 2000
Matrícula
150.000 PTA – 901,52 c
Lloc
Agència de Mobilitat (Andorra)
Continguts
Principis bàsics en la gestió de la mobilitat. Normativa i
legislació andorrana de circulació. L’ordenació i regulació
del trànsit. L’aparcament. Enfocament actual en
senyalització del trànsit. El transport de passatgers i de
mercaderies. Indisciplina i accidentalitat. Seguretat vial.
Evolució del trànsit i perspectives de futur. La informació i
comunicació. Noves tecnologies.
Per a més informació
Josep Manel López
(93 581 70 42 – epsi@uab.es)

Gestió de la qualitat a l’empresa
3130/00

21 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Institut Català de Tecnologia
Coordinació
Ramon J. Moles Plaza
Juan Josep Rotger
Preinscripció
Juny i octubre de 2000
Matrícula
750.000 PTA – 4.507,59 c
Lloc
Institut Català de Tecnologia
Ciutat de Granada, 131 (Barcelona)
Continguts
Gestió i organització de l’empresa. Gestió de la qualitat i
models d’excel·lència. Gestió de la qualitat ISO 9000:
2000. Estadística aplicada a la gestió de la qualitat. Millora
de la qualitat.
Per a més informació
Josep Manel López
(93 581 70 42 – epsi@uab.es)
http://formacio.ictnet.es

50 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament d’Economia de l’Empresa
Logic Control SA
Coordinació
César Villazón Hervás
Lina Sanou Vilarrodona
Preinscripció
Juliol i de l’1 al 8 de setembre de 2000
Matrícula
700.000 PTA – 4.207,08 c
Lloc
A distància
Continguts
Organització i administració d’empreses. Direcció
d’empreses. Recursos humans. Gestió comptable. Control
de gestió. Gestió financera. Gestió de tresoreria. Direcció
comercial. Màrqueting. Ofimàtica. Software Login Win.
Per a més informació
César Villazón Hervás
(93 728 77 32 – cesar.villazon@uab.es)
http://www.logiccontrol.es/uabgestionpymes

Iniciació professional
3077/00/2

16 crèdits
novembre 2000 – abril 2001
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Coordinació
Ramón J. Moles Plaza
Manel Álvarez
Jaume Pujol
Matrícula
500.000 PTA – 3.005,06 c
Lloc
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Continguts
Consta de dues parts: un pla de formació específica a
l’empresa i un pla acadèmic de formació. El primer
consisteix en la realització de pràctiques tutelades i
d’altres activitats formatives en alguna de les empreses
associades al programa durant un periode de dotze
mesos. El segon preveu un itinerari personalitzat
d’assignatures, amb un total de 160 hores, que
s’imparteixen els divendres a la tarda i els dissabtes al
matí per professorat de la UAB. La duració total del
programa és d’un any.
Per a més informació
Marta Pérez
(93 581 34 31 – marta.perez@uab.es)
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Intervenció amb infants i famílies
en situació de dificultat social
3016/00/2

Intervenció i gestió del paisatge
per a la dinamització del patrimoni
cultural i turístic
3175/01

24 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Psicologia de l’Educació
Associació Catalana per a la Infància Maltractada
Coordinació
José Luis Lalueza Sazatornil
Isabel Crespo García
Isabel Sierra Navarro
Preinscripció
Fins al 30 de setembre de 2000
Matrícula
240.000 PTA – 1.442,43 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)
Continguts
El programa consta de cinc grans blocs: 1. La infància,
l’adolescència i la família. 2. Els maltractaments. Bases
per a la intervenció i la recerca. 3. Intervenció psicosocial i
educativa I. 4. Intervenció psicosocial i educativa II. 5.
Pràctiques o treball de recerca. Assignatures: Marc legal
dels sistemes de protecció i reforma. Maltractaments
I: Conceptualització. Adolescència i societat.
Desenvolupament i necessitats de la infància.
Maltractaments II: Efectes sobre el nen. Anàlisi familiar.
Dificultats psicosocials que poden afectar el
desenvolupament. Maltractaments III: Anàlisi del
problema. Bases per a la intervenció psicosocioeducativa.
Prevenció del maltractament infantil i sistemes de
detecció. Investigació de casos i avaluació diagnòstica.
Anàlisi del pronòstic i procés de presa de decisions. La
intervenció amb famílies. Sistemes de protecció de la
infància. Intervenció psicoterapèutica amb nens i joves
víctimes del maltractament. Intervenció psiquiàtrica.
Intervenció en casos d’abús sexual. Tallers tutorials.
Preparació dels treballs de recerca.
Per a més informació
José Luis Lalueza
(93 581 27 58 – elia.martinez@uab.es)

22 crèdits
gener 2001 – juny 2001
Departament de Geografia
Fundació Territori i Paisatge
Coordinació
Rosa Ascón
Jaume Busquets
Albert Cortina
Preinscripció
De setembre a novembre de 2000
Matrícula
450.000 PTA – 2.704,55 c
Lloc
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Continguts
Anàlisi per a la gestió del paisatge (aspectes biofísics).
Dinàmiques territorials i producció de paisatge. Gestió del
paisatge i medi ambient. Instruments jurídics per a la
gestió del paisatge. Instruments econòmics per a la gestió
del paisatge.
Per a més informació
Jaume Busquets / Albert Cortina
(639 04 00 67 – d.geografia@uab.es)

Intervenció i gestió del paisatge per a
l’ordenació del territori i del medi
ambient
3176/01

22 crèdits
octubre 2001 – abril 2002
Departament de Geografia
Fundació Territori i Paisatge
Coordinació
Rosa Ascón
Jaume Busquets
Albert Cortina
Preinscripció
De setembre a novembre de 2000
Matrícula
450.000 PTA – 2.704,55 c
Lloc
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Continguts
Anàlisi per a la gestió del paisatge (aspectes perceptius i
culturals). Fonaments de disseny per a la gestió del
paisatge. Ciutat i gestió del paisatge urbà. Indústries
culturals i gestió del paisatge. Agents socials en la gestió
del paisatge.
Per a més informació
Jaume Busquets / Albert Cortina
(639 04 00 67 – d.geografia@uab.es)
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Intervenció psicopedagògica
i necessitats educatives

Noves tecnologies multimèdia
i educació

764/00

3042/00

18 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Pedagogia Aplicada

18 crèdits
octubre 2000 – abril 2001
Facultat de Ciències de l’Educació
Departament de Pedagogia Aplicada

Coordinació
Pedro Jurado de los Santos
Josep M. Sanahuja Gavaldà
Preinscripció
Juny, juliol i setembre de 2000
Matrícula
185.000 PTA – 1.111,87 c
Lloc
Facultat de Ciències de l’Educació
Continguts
Intervenció didàctica i l’atenció a la diversitat. El procés
d’individualització de l’ensenyament i les necessitats
educatives. Currículum davant les necessitats educatives.
Didàctiques especials i didàctica diferencial com a base
per a la intervenció psicopedagògica. El procés
d’avaluació de les necessitats educatives i el paper del
diagnòstic. L’orientació i la presa de decisions: instruments
d’avaluació. Dificultats específiques d’aprenentatge.
Desordres de conducta. Retard mental i plurideficiències.
Deficiència física. Deficiència sensorial. Sobredotació i
talent. Intervenció en educació infantil. Intervenció en
educació primària. Intervenció en educació secundària i
postsecundària.
Per a més informació
Pedro Jurado / Josep M. Sanahuja
(93 581 14 17 – pjurado@dewey.uab.es)

La comunicació dels conflictes i la pau
3036/01

18 crèdits
febrer 2001 – juny 2001
Facultat de Ciències de la Comunicació
Coordinació
Xavier Giró
Antoni Castel
Preinscripció
D’octubre a desembre de 2000
Matrícula
220.000 PTA – 1.322,23 c
Lloc
Facultat de Ciències de la Comunicació
Continguts
Teoria de conflictes. Relacions internacionals i mediació.
Anàlisi de la intervenció mass media en els conflictes.
Societat del sud. Dependència econòmica,
subdesenvolupament i programes de cooperació.
Estratègies comunicatives dels actors dels conflictes i de
les ONG.
Per a més informació
Xavier Giró
(93 581 15 92 – xavier.giro@uab.es)

Coordinació
Miquel Amador Guillem
Pere Marquès Graellls
Preinscripció
De juny a setembre de 2000
Matrícula
180.000 PTA – 1.081,82 c
Lloc
Facultat de Ciències de l’Educació
Continguts
Aspectes conceptuals previs sobre l’aprenentatge i els
medis. Internet: principals recursos i possibilitats
educatives. El llenguatge audiovisual. TV i vídeo
educatius. Software educatiu: tipologia i avaluació de
programes. Utilització didàctica. Metodologia per al
disseny i desenvolupament de materials multimèdia. Guió
multimèdia. Eines multimèdia I. Tractament d’imatges i
vídeo. Creació de pàgines web. Eines multimèdia II: Power
Point, Multigestor, Clic, Neobook, Director. Aplicació dels
productes multimèdia en diversos contextos educatius. Ús
escolar del multimèdia.
Per a més informació
Pere Marquès Graells
(93 581 26 35 – pere.marques@uab.es)

Participació i desenvolupament
sostenible. Metodologies per al
desenvolupament local i comunitari
3070/00

33 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Coordinació
Fausto Miguélez Lobo
Joan Botella Corral
Tomás R. Villasante
Oscar Rebollo Izquierdo
Preinscripció
Setembre de 2000
Matrícula
200.000 PTA – 1.202,02 c
Lloc
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Continguts
Metodologies d’investigació: acció participativa.
Tècniques per a l’anàlisi de dades. Polítiques d’ocupació
local i economia social. Territori i medi ambient: polítiques
de sostenibilitat. Administració pública local i participació.
Polítiques locals de benestar. Experiències de
desenvolupament local i comunitari.
Per a més informació
Òscar Rebollo Izquierdo
(93 581 24 46 – participacio@selene.uab.es)
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Peritatge psicològic penal forense

Pràctica professional de l’advocacia

3157/00

506/00

18 crèdits
octubre 2000 – maig 2001
Departament de Psicologia de l’Educació
Societat Científica Catalana de Psicologia

52 crèdits
novembre 2000 – octubre 2001
Escola de Doctorat i de Formació Continuada

Coordinació
Dolors Saiz Roca
Miquel Àngel Soria Verde
Preinscripció
Del 4 de setembre al 9 d’octubre de 2000
Matrícula
235.000 PTA – 1.412,38 c
Lloc
UAB
Continguts
Desenvolupament històric. El peritatge psicològic dins del
processament legal. Fonaments legals i ètics. El rol del
pèrit. Procés pericial psicològic. Proves forenses:
informació policial judicial. Proves forenses: informació
medicoforense. L’entrevista psicològica forense. Els tests
en la pràctica PPF: selecció, interpretació i límits. Tests
d’avaluació de la intel·ligència. Tests de personalitat. Tests
neuropsicològics. Recerca bibliogràfica: anàlisi
documental de bases de dades en PPF. Tècniques
psicolingüístiques en PPF. Avaluació de l’estat mental de
l’acusat: drogaaddicció. Estat mental de l’acusat:
psicopatologia forense. Estat mental de l’acusat: alteració
de la capacitat intel·lectual. Avaluació del testimoni:
exactitud i credibilitat. Avaluació del testimoni: factors
perceptius. Avaluació del testimoni: factors de memòria.
Avaluació del testimoni: l’entrevista cognitiva. Avaluació
del testimoni: hipnosi. La declaració judicial del testimoni.
Valoració de l’abús sexual: procés general avaluatiu.
Valoració de l’abús sexual: l’entrevista amb el menor.
Valoració de l’abús sexual: indicadors d’abús sexual
infantil. Valoració de la victimització adulta: seqüeles
psicosocials i seqüeles neuropsicològiques. Perfils
criminals. Predicció del comportament violent.
Assessorament forense: assessorament d’advocats i
selecció de jurats.
Per a més informació
Dolors Saiz
(93 581 27 58 – elia.martinez@uab.es)

Coordinació
Rafel Audivert
Josep M. Bernat
Preinscripció
Fins al 31 d’octubre de 2000
Matrícula
450.000 PTA – 2.704,55 c
Lloc
Escola de Pràctica Jurídica i Casa Convalescència
(Barcelona)
Continguts
Tècnica i pràctica civil i mercantil. Tècnica i pràctica
penal. Tècnica i pràctica del dret administratiu. Tècnica i
pràctica del dret laboral. Tècnica i pràctica del dret
tributari. Deontologia. Torn d’ofici. Medicina legal.
Negociació. Comptabilitat. Actualització legislativa.
Per a més informació
Rafel Audivert (Sra. Conxita)
(93 581 17 53 – rafel.audivert@iurisnet.com)

Pràctica professional d’expert fiscal
3026/00

24 crèdits
octubre 2000 – març 2001
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Ernst & Young Despacho Jurídico Tributario SA
Coordinació
M. Dolores Arias Abellán
Fernando Mínguez
Montserrat Peretó García
Pedro Carol
Preinscripció
Juliol i setembre de 2000
Matrícula
385.000 PTA – 2.313,90 c
Lloc
Ernst & Young Despacho Jurídico Tributario SA
Diagonal, 575, 8è (Barcelona)
Continguts
Comptabilitat, anàlisi de balanços, consolidació i
actualització. Llei General Tributària. Impost sobre la renda
de les persones físiques. Impost sobre societats.
Reestructuracions: fusions, escissions, canvi de valors,
bescanvi de branca d’activitat, aportacions especials.
Impost sobre el valor afegit. Impost sobre el patrimoni.
Impost sobre transmisions patrimonials i actes jurídics
documentats. Impost sobre successions i donacions.
Impostos locals: IBI, IAE, IVTNU. Tributació internacional.
Auditoria tributària. Altenatives en la compravenda de
societats. Procediment d’inspecció. Procediment de
recaptació. Procediment d’impugnació.
Per a més informació
Montserrat Peretó García
(93 581 22 32 – montserrat.pereto@uab.es)
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Psicologia de la comunicació
audiovisual
3164/00

Psicologia i envelliment. Intervenció
grupal gerontològica i atenció a
persones amb demències
3179/01

18 crèdits
novembre 2000 – juny 2001
Departament de Psicologia de l’Educació
ICOMI, SA (Institut de Comunicació Integral)
Coordinació
Santiago Estaún Ferrer
Andreu Barrabino
Preinscripció
Setembre de 2000
Matrícula
280.000 PTA – 1.682,83 c
Lloc
Laboratori de Percepció, Facultat de Psicologia (UAB) i
ICOMI (Barcelona)
Continguts
Bases psicològiques de la comunicació audiovisual. La
comunicació creativa. Psicologia aplicada a la
comunicació creativa. La investigació aplicada: anàlisi
qualitativa i quantitativa. Pràctiques.
Per a més informació
Santiago Estaún
(93 581 27 58 – elia.martinez@uab.es)

Psicologia de l’esport en edat escolar
507/01

24 crèdits
gener 2001 – juny 2001
Departament de Psicologia de l’Educació
INEF de Catalunya (adscrit a la Universitat de Barcelona)
Coordinació
Jaume Cruz Feliu
Joan Riera Riera
Lluís Capdevila Ortís
Preinscripció
Del 3 de juliol al 30 de novembre de 2000

18 crèdits
gener 2001 – desembre 2001
Departaments de Psicologia de l’Educació, i Psicologia
de la Salut i Psicologia Social
IMSERSO (Ministeri de Treball i d’Afers Socials)
Coordinació
Mercè Pérez Salanova
Maite Martínez González
Mercè Jódar Vicente
Silvia Viel
Preinscripció
Octubre i novembre de 2000
Matrícula
150.000 PTA – 901,52 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)
Continguts
Bases per a la intervenció gerontològica. Bases per a
intervencions grupals gerontològiques. Els grups i les
persones grans. Els grups de familiars. Els professionals i
els grups. Bases per a una comprensió de la demència.
Envelliment i demències: avenços en el coneixement i la
intervenció psicològica. Sessions pràctiques i pràctiques
en centres.
Per a més informació
Mercè Pérez Salanova
(93 581 27 58 – elia.martinez@uab.es)

Relacions familiars
3137/00

18 crèdits
octubre 2000 – desembre 2000
Departaments de Psicologia de l’Educació
Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades (ISPA)

Matrícula
210.000 PTA – 1.262,13 c

Coordinació
Esther Arozarena
Roberto Roche Olivar

Lloc
UAB i INEFC (Barcelona)

Matrícula
150.000 PTA – 901,52 c

Continguts
Bases socials i pedagògiques de l’activitat física i l’esport.
Psicologia aplicada a l’activitat física i l’esport. Introducció
i tècniques d’avaluació en psicologia de l’activitat física i
l’esport. Habilitats i aptituds en l’esport. Motius de
participació i causes d’abandonament en la iniciació
esportiva. Assessorament a pares i entrenadors. Exercici,
activitat física i hàbits de salut. Pràctiques de psicologia
de l’esport i de l’activitat física.

Lloc
ISPA. Amigó, 19 (Barcelona)

Per a més informació
Jaume Cruz Feliu
(93 581 14 87 – d.psic.educacio@uab.es)

Continguts
Introducció i utilització de les tècniques audiovisuals. Un
enfocament optimitzador d’intervenció amb famílies. La
família des d’una perspectiva social. Estructura i dinàmica
de les relacions familiars. La família com a transmissora
de valors, actituds i conductes. Família i escola. Treball de
recerca.
Per a més informació
Esther Arozarena
(93 581 21 02 – esther.arozarena@uab.es)
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Tècnic en educació ambiental

Tècnic en higiene en el treball

3174/00

3123/00

23 crèdits
novembre 2000 – setembre 2001
Departaments de Didàctica de la Matemàtica i de les
Ciències Experimentals, i Pedagogia Aplicada

25 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Institut Català de Tecnologia (ICT)

Coordinació
Carme Tomàs
Joaquín Gairín

Coordinació
Ramon J. Moles Plaza
Xavier Catalán Turrión

Preinscripció
De setembre a novembre de 2000

Preinscripció
Juny i octubre de 2000

Matrícula
295.000 PTA – 1.772,99 c

Matrícula
295.000 PTA – 1.772,99 c

Lloc
Instituto Nuestra Madre de la Merced (Córdoba, Argentina)

Lloc
ICT. Ciutat de Granada, 131 (Barcelona)

Continguts
Problemes ambientals i educació ambiental. L’educació
ambiental a l’Argentina. Educació ambiental a la institució
escolar. Educació ambiental en contextos educatius no
formals. Treball de curs.

Continguts
Marc de la gestió de la seguretat. Organització del treball.
Medi ambient. Legislació específica. Organització,
planificació i gestió en higiene industrial. Toxicologia:
incidències dels valors en l’ambient i el cos humà.
Avaluació del risc biològic i del risc químic. Estratègia de
mostreig. Contaminants químics: instrumentació.
Pràctiques específiques. Mesures preventives en
contaminació química i biològica. Edifici malalt. Vibracions.
Soroll. Ambient tèrmic. Radiacions ionitzants. Radiacions
no ionitzants. Auditoria del sistema de gestió d’higiene
industrial. Projecte.

Per a més informació
Carme Tomàs
(93 581 32 03 – carme.tomas@uab.es)

Tècnic en ergonomia i psicosociologia
industrial
3122/00

25 crèdits
novembre 2000 – juliol 2001
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Institut Català de Tecnologia (ICT)
Coordinació
Ramon J. Moles Plaza
Xavier Crespán Echegoyen
Preinscripció
Juny i octubre de 2000
Matrícula
295.000 PTA – 1.772,99 c
Lloc
ICT. Ciutat de Granada, 131 (Barcelona)
Continguts
Marc de la gestió de la seguretat. Organització del treball.
Medi ambient. Introducció a l’ergonomia. Treball i
rendiment humà. Modificació en el temps de l’efectivitat.
L’home en el sistema laboral. Estudi antropomètric del lloc
de treball. Consideració ergonòmica del treball
predominantment muscular. Anàlisi ergonòmica del treball
predominantment no muscular. Ergonomia ambiental.
Ergonomia i organització del treball. Càrrega mental de
treball. Estrès i altres problemes psicosocials. Projecte.
Per a més informació
Josep Manel López
(93 581 70 42 – epsi@uab.es)
http://formacio.ictnet.es

Per a més informació
Josep Manel López
(93 581 70 42 – epsi@uab.es)
http://formacio.ictnet.es

Tècnic en seguretat i salut laboral
(semipresencial)
3131/00

35 crèdits
novembre 2000 – juny 2001
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Institut Català de Tecnologia (ICT)
Coordinació
Ramon J. Moles Plaza
Preinscripció
Juny i octubre de 2000
Matrícula
290.000 PTA – 1.742,94 c
Lloc
A distància / ICT (Barcelona)
Continguts
Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
Seguretat en el treball. Higiene industrial. Ergonomia i
psicosociologia. Tècniques de formació i comunicació.
Gestió de la prevenció de riscos laborals.
Per a més informació
Josep Manel López
(93 581 70 42 – epsi@uab.es)
http://formacio.ictnet.es
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Tècnic especialista en qualitat

Tècnic especialista en seguretat laboral

3124/00

3120/00

30 crèdits
novembre 2000 – febrer 2001
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Institut Català de Tecnologia (ICT)

35 crèdits
novembre 2000 – juny 2001
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Institut Català de Tecnologia (ICT)

Coordinació
Ramon J. Moles Plaza
Josep M. Julià

Coordinació
Ramon J. Moles Plaza
Jordi Rabassó

Preinscripció
Juny i octubre de 2000

Preinscripció
Juny i octubre de 2000

Matrícula
325.000 PTA – 1.953,29 c

Matrícula
475.000 PTA – 2.854,81 c

Lloc
ICT. Ciutat de Granada, 131 (Barcelona)

Lloc
ICT. Ciutat de Granada, 131 (Barcelona)

Continguts
L’empresa i el seu entorn. Els processos, nucli de
l’empresa. Formalització. Cap a l’excel·lència empresarial.
Tècniques estadístiques. Accés al món laboral.

Continguts
Introducció a la prevenció i conceptes bàsics. Entorn
legal. Marc de la gestió de la seguretat. Tècniques
d’anàlisi de seguretat. Tècniques operatives de seguretat.
Mesures de seguretat per a riscos específics. Manuals
d’emergència: incendis i explosions. Higiene en el treball.
Organització del treball. Ergonomia. Salut laboral.
Psicologia de l’organització i prevenció de riscos laborals.
Pedagogia de la prevenció de riscos laborals. Medi
ambient. Documentació de prevenció de riscs laborals.

Per a més informació
Josep Manel López
(93 581 70 42 – epsi@uab.es)
http://formacio.ictnet.es

Tècnic especialista en seguretat
en el treball
3121/00

25 crèdits
novembre 2000 – juny 2001
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Institut Català de Tecnologia (ICT)
Coordinació
Ramon J. Moles Plaza
Jordi Sans Pinyol
Preinscripció
Juny i octubre de 2000

Per a més informació
Josep Manel López
(93 581 70 42 – epsi@uab.es)
http://formacio.ictnet.es

Tècniques d’optimització familiar
3138/01

18 crèdits
gener 2001 – juliol 2001
Departament de Psicologia de l’Educació
Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades

Matrícula
295.000 PTA – 1.772,99 c

Coordinació
Esther Arozarena
Roberto Roche Olivar

Lloc
ICT. Ciutat de Granada, 131 (Barcelona)

Matrícula
150.000 PTA – 901,52 c

Continguts
Marc de la gestió de la seguretat. Organització del treball.
Medi ambient. Tècniques operatives de seguretat.
Mesures per a riscos específics. Identificació dels riscos i
perills específics dels sectors. Projecte.

Lloc
ISPA. Amigó, 19 (Barcelona)

Per a més informació
Josep Manel López
(93 581 70 42 – epsi@uab.es)
http://formacio.ictnet.es

Continguts
Introducció i utilització de les tècniques audiovisuals. Un
enfocament optimitzador d’intervenció amb famílies.
Famílies amb característiques especials. Parelles i famílies
en conflicte. Intervenció psicosocial i/o psicoterapèutica.
Treball d’investigació.
Per a més informació
Esther Arozarena
(93 581 21 02 – esther.arozarena@uab.es)
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Tributació
771/00

22 crèdits
octubre 2000 – maig 2001
Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell

Cursos
d’especialització

Coordinació
Anna Tenza Graells
Miquel Gayà Arjalaguer

Codi penal per a policies locals

Matrícula
245.000 PTA – 1.472,48 c

Escola de Doctorat i de Formació Continuada

Lloc
Escola Universitària d’Estudis Empresarials (Sabadell)
Continguts
Llei general tributària. Sistema impositiu actual i
procediments tributaris. Impost sobre la renda de les
persones físiques. Impost del patrimoni. Impost de
societats. Impost del valor afegit. Fiscalitat internacional,
imposició local ITP. Impost de successions i donacions
AJD. Mòdul de comptabilitat i mòdul d’informàtica.
Per a més informació
Anna Tenza Graells
(93 728 77 09 – a_tenza@euee.uab.es)
http://sabweb.uab.es/euee/marcose.html

5028/00/7, 5028/00/8 i 5028/00/9

Coordinació
Ramón J. Moles Plaza
Per a més informació
Marta Pérez (93 581 34 31 – marta.perez@uab.es)

Curs avançat de disseny gràfic
i producció en premsa
5240/00

Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Coordinació
José Luis Riva
Per a més informació
José Luis Valero (93 203 04 50 – jvalero@pie.xtec.es)

Curs bàsic de riscos específics
5245/00

Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Coordinació
Ramon J. Moles Plaza
Per a més informació
Josep Manel López (93 581 70 42 – epsi@uab.es)

Curs bàsic d’hisendes locals
5254/00

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Coordinació
Josep Ramon Fuentes Gasó
Per a més informació
Miquel Anguera (93 581 13 00 – d.dret.public@uab.es)

Curs d’actualització d’accidents
de trànsit
5197/00/3

Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Coordinació
Ramon J. Moles Plaza
Per a més informació
Marta Pérez (93 581 34 31 – marta.perez@uab.es)
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Curs de formació de monitors
d’educació viària

Curs superior de gestió i dret
de la seguretat

5119/00

5021/00

Departament de Pedagogia Aplicada

Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Coordinació
Mercè Jariot Garcia

Coordinació
Ramon J. Moles Plaza

Per a més informació
Mercè Jariot Garcia
(93 581 31 98 – merce.jariot@uab.es)

Per a més informació
Josep Manel López (93 581 70 42 – epsi@uab.es)

Direcció i gestió de centres geriàtrics
Curs de llei d’estrangeria

5137/00

5255/00

Departament de Psicologia de l’Educació
Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Coordinació
Ramon J. Moles Plaza
Per a més informació
Marta Pérez (93 581 34 31 – marta.perez@uab.es)

Curs de policia comunitària
5256/00

Escola de Doctorat i de Formació Continuada

Coordinació
Esther Arozarena
Per a més informació
Esther Arozarena (93 581 21 02 – ispa@readysoft.es)

Educació per a la sostenibilitat.
Programa i activitats en el marc de
l’agenda 21 de Viladecans
5270/00

Coordinació
Ramon J. Moles Plaza

Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les
Ciències Experimentals

Per a més informació
Marta Pérez (93 581 34 31 – marta.perez@uab.es)

Coordinació
M. Teresa Escalas

Curs de reglament de trànsit

Per a més informació
M. Teresa Escalas
(93 581 14 67 – benjamin.daza@uab.es)

5196/00/2 i 5196/00/3

Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Coordinació
Ramon J. Moles Plaza

Eines telemàtiques
5250/00

Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació

Per a més informació
Marta Pérez (93 581 34 31 – marta.perez@uab.es)

Coordinació
José Manuel Pérez Tornero

Curs d’introducció al dret local

Per a més informació
Encarna Leiva
(93 581 30 62 – g.comunicació.educació@uab.es)

5252/00

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Coordinació
Josep Ramon Fuentes Gasó

Entrenament psicològic en esport
5007/00

Per a més informació
Miquel Anguera (93 581 13 00 – d.dret.public@uab.es)

Departament de Psicologia de l’Educació

Curs sobre la nova Llei d’enjudiciament
civil 1/2000

Per a més informació
Lluís Capdevila (93 581 14 34 – lluis.capdevila@uab.es)

Coordinació
Jaume Cruz Feliu

5268/00

Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Coordinació
Rafel Audivert
Per a més informació
Rafel Audivert (Sra. Conxita)
(93 581 17 53 – rafel.audivert@iurisnet.com)

Escola d’electes locals
5269/00

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Coordinació
Josep Ramon Fuentes Gasó
Per a més informació
Miquel Anguera (93 581 13 00 – d.dret.public@uab.es)

92

Especialització per a l’ensenyament
de la religió per a l’educació infantil
i primària

Inspecció de transport de mercaderies
perilloses
5232/00

5141/00

Centre d’Estudis Ambientals
Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i
de les Ciències Socials
Coordinació
Josep Boada Cots
Per a més informació
Josep Boada / Carme Valls
(93 581 32 04 – ipcs1@cc.uab.es)

Coordinació
Xavier Domènech
Per a més informació
Enric Pelayo (93 488 33 88 – isema@isema.com)

Introducció a la metodologia
de la investigació científica
5247/00

Gerontologia psicosocial
5013/00

Escola de Doctorat i de Formació Continuada

Departament de Psicologia de l’Educació

Coordinació
Anna Estany

Coordinació
Esther Arozarena

Per a més informació
EDFC (93 581 24 91 – sedfc@cc.uab.es)

Per a més informació
Esther Arozarena (93 581 21 02 – ispa@readysoft.es)

Introducció a l’anàlisi antropològica
(semipresencial)
Gestió de la comunicació empresarial
i Internet

5248/00

5132/00

Departament d’Antropologia Social i Prehistòria

Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Coordinació
José Luis Molina

Coordinació
Mario Herreros Arconada
Per a més informació
Joan Ramon Camps
(93 581 16 91 – d.com.audiovisual@uab.es)

Per a més informació
José Luis Molina
(93 581 11 42 – d.antropologia@uab.es)

La gestió de la qualitat a les
instal·lacions esportives
Habilitats cognitives i emocionals
per afrontar l’estrès

5280/00

5229/00

Escola de Doctorat i de Formació Continuada

Departament de Psicologia de l’Educació

Coordinació
Joaquim Brugué Torruella

Coordinació
Jordi Fernández Castro
Per a més informació
Jordi Fernández Castro
(93 581 14 69 – jordi.fernandez@uab.es)

Habilitats de direcció per a responsables
d’instal·lacions esportives
5279/00

Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Coordinació
M. Carmen Martínez González
Per a més informació
Vicenç Robles (93 581 26 62 – vicenc.robles@uab.es)

Per a més informació
Vicenç Robles (93 581 26 62 – vicenc.robles@uab.es)

La prevenció de riscos laborals a les
instal·lacions esportives
5274/00

Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Coordinació
Ramon J. Moles Plaza
Per a més informació
Vicenç Robles (93 581 26 62 – vicenc.robles@uab.es)
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Prevenció de riscos laborals.
Nivell intermedi

Tècnic en gerontologia assistencial
5082/00

5078/00

Departament de Psicologia de l’Educació
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Coordinació
Ramon J. Moles Plaza
Per a més informació
Josep Manel López (93 581 70 42 – epsi@uab.es)

Producció televisiva
5249/00

Facultat de Ciències de la Comunicació
Coordinació
Teresa Velázquez García-Talavera
Per a més informació
Pilar Garcia (93 581 19 45 – dg.c.comunicacio@uab.es)

Promotor d’activitat física i d’estil
de vida saludable
5005/00

Departament de Psicologia de l’Educació
Coordinació
Lluís Capdevila Ortís
Per a més informació
Lluís Capdevila Ortís
(93 581 14 34 – lluis.capdevila@uab.es)

Relaxació i estil de vida saludable
5209/00/2

Departament de Psicologia de l’Educació
Coordinació
Lluís Capdevila Ortís
Per a més informació
Lluís Capdevila Ortís
(93 581 14 34 – sportlab@feelingst.es)

Tècnic en atenció especialitzada
a persones amb disminució
5081/00

Departament de Psicologia de l’Educació
Coordinació
Esther Arozarena
Per a més informació
Esther Arozarena (93 581 21 02 – ispa@readysoft.es)

Coordinació
Esther Arozarena
Per a més informació
Esther Arozarena (93 581 21 02 – ispa@readysoft.es)

E

D

Ciències
humanes

F
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Mestratges

Formació per a l’ensenyamentaprenentatge del francès, llengua
estrangera
629/00

Arxivística (gestió dels documents
i dels arxius)
602/00

50 crèdits
novembre 2000 – maig 2002
Institut d’Estudis Medievals
Associació d’Arxivers de Catalunya
Coordinació
Frederic Udina Martorell
Mariona Corominas Noguera
Antoni Borfo Bach
Preinscripció
Setembre i octubre de 2000
Matrícula
600.000 PTA – 3.606,07 c
Lloc
Per confirmar
Continguts
Sistemes d’arxius a Catalunya. Sistemes arxivístics.
Principis i conceptes fonamentals. Documentació
municipal. Documentació notarial. Documentació de
l’Administració autonòmica. Documentació de
l’Administració central. Documentació judicial. Arxius
d’empresa. Identificació de fons. Classificació. Arxivament.
Descripció. Transferències. Avaluació i tria. Història del
dret. Institucions medievals. Institucions modernes.
Institucions contemporànies. Tècniques documentals.
Gestió i aplicació de bases de dades. Sistemes telemàtics.
Gestió dels documents administratius. Preservació,
conservació i restauració. Suports documentals.
Documents audiovisuals. Documents fotogràfics.
Paleografia i diplomàtica. Dret administratiu. Dret mercantil.
Règim jurídic de la documentació. Instal·lacions i
equipaments. Tècniques de direcció i gestió. Funció social
i projecció cultural. Documentació gràfica. Altres tipologies
documentals.
Per a més informació
Antoni Borfo Bach
(93 581 20 27 – arxiu.general@uab.es)

32 crèdits
novembre 2000 – maig 2002
Departament de Filologia Francesa i Romànica
Institut de Ciències de l’Educació
Institut Francès de Barcelona
Coordinació
Juliol Murillo Puyal
Claude Mestreit
Preinscripció
Setembre i octubre de 2000
Matrícula
188.000 PTA – 1.129,90 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)
Continguts
Anàlisi dels components lexicosemàntics. Grans corrents
de la metodologia d’ensenyament de les llengües
estrangeres. Iniciació a la pragmàtica del llenguatge.
Fonètica i adquisició de les llengües. Teories lingüístiques i
ensenyament de les llengües. Lingüística textual i didàctica
de les llengües. Anàlisi dels components fonètics.
Aspectes psicosociopedagògics. L’ensenyament de la
literatura i la civilització. Gramàtiques lingüístiques i
gramàtiques pedagògiques. Pedagogia de la llengua oral.
Per a més informació
Claude Mestreit / Paloma García de Palau
(93 581 14 10 – d.fil.francesa@uab.es)
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Diplomatures
de postgrau

Correcció i qualitat lingüística

Conservació preventiva i gestió
del patrimoni

Coordinació
Albert Branchadell
David Paloma
Joan Vilarnau

3022/01

3152/00

25 crèdits
octubre 2000 – juny 2001
Departament de Filologia Catalana

20 crèdits
gener 2001 – juny 2001
Departament d’Art
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Institut de Cultura de Barcelona

Preinscripció
Del 4 al 22 de setembre de 2000

Coordinació
Miquel Molins
Teresa Blanch

Lloc
Facultat de Traducció i d’Interpretació i Facultat de
Ciències de la Comunicació

Preinscripció
Del 15 al 30 de setembre de 2000

Contingut
Les assignatures fonamentals del programa proporcionen
una formació superior en llengua tant en l’aspecte escrit
com en l’oral. Aquesta formació complementa la que els
estudiants hauran hagut d’acreditar en matricular-se.
També cobreixen els altres aspectes que ha de dominar
un professional de la correcció: els llenguatges
d’especialitat, l’elaboració de textos i les eines
informàtiques. Les assignatures optatives, d’altra banda,
cobreixen un seguit de qüestions bàsiques o accessòries
d’acord amb el perfil que vulgui adquirir cada estudiant.
Finalment, el programa inclou unes pràctiques de 60
hores en un context professional de prestigi (mitjans de
comunicació, Administració, universitats i editorials).
Assignatures: Eines informàtiques. Eines de consulta.
Panorama laboral. Programes informàtics. Llenguatges
d’especialitat. Bases lingüístiques. Bases
sociolingüístiques. Correcció de textos escrits. Correcció
de textos orals. Problemes de llengua. Edició. Traducció
castellà-català. Elaboració de textos.

Matrícula
180.000 PTA – 1.081,82 c
Lloc
Museu Frederic Marès, MNAC i Museu d’Història de la
Ciutat (Barcelona)
Continguts
Es plantejaran les definicions i el marc de la conservació
preventiva i gestió del patrimoni: inspecció, diagnòstic i
proposta d’intervenció en col·leccions, jaciments
arqueològics i elements patrimonials in situ.
Desenvolupament sostenible del patrimoni i el turisme
cultural a partir d’una bona gestió. Es treballarà de forma
pràctica la documentació, seguretat, control ambiental i
monitoring, exposició d’obres, manipulació, trasllat,
tractament de prevenció, conservació d’elements in situ,
costos d’intervenció, sanejament, agents de deteriorament,
interpretació del patrimoni, implementació de projectes
turísticoculturals, senyalització, registres lingüístics en la
difusió, economia del patrimoni, guiatges. Finalment, es
dediquen uns dies intensius a pràctiques d’intervenció:
laboratori, museus, jaciments in situ, lectura i interpretació
de plànols, simulació de guiatges; i es redacta un informe
avantprojecte.
Per a més informació
Teresa Blanch
(93 588 75 74 – m.rubi@diba.es)

Matrícula
250.000 PTA – 1.502,53 c

Per a més informació
Dolors Sitjà
(93 581 13 68 – pg.correccio@uab.es)
http://seneca.uab.es/correccio
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Especialització en l’ensenyament
del francès, llengua estrangera
720/00

18 crèdits
novembre 2000 – maig 2001
Departament de Filologia Francesa i Romànica
Institut de Ciències de l’Educació
Institut Francès de Barcelona
Coordinació
Manuel Antonio Tost Planet
Claude Mestreit
Preinscripció
Setembre i octubre de 2000
Matrícula
94.000 PTA – 564,95 c
Lloc
Casa Convalescència (Barcelona)
Continguts
Experiència psicolingüística d’aprenentatge d’una llengua
desconeguda. Anàlisi dels components fonètics i
prosòdies de la comunicació. Activitats orals. Història de
les metodologies. Aprenentatge i ensenyament de la
comunicació escrita en FLE. Observació de classe.
Ensenyament precoç del francès. Ensenyament de la
civilització. Els mètodes teatrals en classe de FLE.
Francès, llengua d’especialitat. Ensenyament de la
literatura. Pràctiques.
Per a més informació
Paloma García de Palau
(93 581 14 10 – d.fil.francesa@uab.es)

Gèneres d’exposició: processos i
formats. Una idea ampliada de l’art:
modes de producció, sistemes
relacionals, nous indrets
3178/01

18 crèdits
gener 2001 – juny 2001
EINA, Escola Superior de Disseny i Art
Coordinació
Manel Clot
Preinscripció
Fins al 15 de desembre de 2000
Matrícula
160.000 PTA – 961,62 c
Lloc
EINA, Escola Superior de Disseny i Art
Passeig de Santa Eulàlia, 25 (Barcelona)
Continguts
Teories i polítiques: Les veus de la postmodernitat i l’esfera
ampliada dels estudis culturals. Teoria dels gèneres i
representació. Nous àmbits del pensament artístic
contemporani. Presència dels sistemes filosòfics recents.
Multiculturalisme(s) i etnocentrisme(s). Crítica, política i
societat. Teoria cultural i (sub)cultures populars. Estètica i
paradigmes històrics. Tecnocultures: Nous estatuts de la
imatge. Postfotografia, vídeo, cinema, cinema d’exposició,
screen art, TV, clips... Cibernàutica i electrònica. Nous
suports. Perifèrics, terminals, autoedició. Subcultures i
consum massiu. Estètiques relacionals/estètiques de
l’esdeveniment. Cultura visual i narratives evolucionades.
Nous modes de producció i distribució. Processos visuals i
formats d’exposició: quina exposició, de què. Nous espais
visuals i altres indrets d’exhibició. Diferents models de
generació, producció, distribució, exhibició. Sistemes
constructius modificats i models operatius canviants.
Centres d’art, institucions, museus, instal·lacions,
col·leccions. Espai públic i obra oberta. L’intangible,
l’efímer, l’imperceptible, l’irrepetible: nous valors expositius.
Arquitectures i urbanisme. Disseny gràfic, publicacions,
suports bidimensionals: imatge.
Per a més informació
Octavi Rofes
(93 203 09 23 – info@eina.edu)
http://www.eina.edu
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Pensar l’art avui. Estètica i teoria
de l’art contemporani

Traducció jurídica
3173/01

3064/00

18 crèdits
octubre 2000 – març 2001
Departament de Filosofia

20 crèdits
gener 2001 – juny 2001
Departament de Traducció i Interpretació
Il·lustre Col·legi d’Advocats de la Província de Barcelona

Coordinació
Gerard Vilar Roca

Coordinació
Javier Vico

Preinscripció
Juliol i setembre de 2000

Preinscripció
Fins al 30 de novembre de 2000

Matrícula
180.000 PTA – 1.081,82 c

Matrícula
215.000 PTA – 1.292,18 c

Lloc
Facultat de Lletres

Lloc
Il·lustre Col·legi d’Advocats de la Província de Barcelona

Continguts
Estètica i filosofia de l’art. Teoria i crítica d’art. Sociologia
de l’art i institucions. Creació i artistes. Treball de recerca.

Continguts
Traducció jurada. Introducció a l’ordenament jurídic
espanyol. La traducció jurídica: fonaments i teoria.
Introducció a l’ordenament jurídic (llengua B). Dret
internacional i comunitari. Terminologia i documentació
aplicades a la traducció jurídica. Traducció jurídica
(llengua B).

Per a més informació
Eva Jiménez
(93 581 16 18 – d.filosofia@uab.es)

Traducció i noves tecnologies
(tradumàtica)
3147/00

18 crèdits
novembre 2000 – maig 2001
Departament de Traducció i Interpretació
Ampersand Traducció Automàtica SL
Software Translation Artwork Recording
Coordinació
Ramon Piqué Huerta
Anna Aguilar-Amat
Pilar Sánchez-Gijón
Preinscripció
Del 2 al 13 d’octubre de 2000
Matrícula
200.000 PTA – 1.202.02 c
Lloc
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Continguts
L’entorn de treball del traductor. Tractament de textos
avançat: Word. Internet per a traductors. Macros i Visual
Basic. Edició electrònica: html. Bases de dades
terminològiques: Multiterm. Aplicació dels corpus de
textos a la traducció. Memòries de traducció: Transit.
Memòries de traducció: Dejà vu. Memòries de traducció:
TM2. Fonaments de la localització. Eines per a la
localització. Localització de planes web. Eines per a la
traducció automàtica. Gestió de dades i comptabilitat:
Excel. Gestió de projectes. Edició i postedició:
Framemaker. Tipografia i disseny gràfic per a traductors.
Panorama laboral. El procés editorial. Pràctiques en una
empresa.
Per a més informació
Matilde Roure
(93 581 30 54 – d.traduccio@uab.es)

Per a més informació
Javier Vico
(93 581 33 76 – javier.vico@uab.es)
http://www.fti.uab.es/_fti_deptrad/Pral_3r_cicle.htm

Traducció literària
789/00

18 crèdits
octubre 2000 – maig 2001
Departament de Traducció i Interpretació
ACCENT. Societat Cooperativa Catalana d’Ensenyament
Coordinació
Marisa Presas
Preinscripció
Fins al 21 de setembre de 2000
Matrícula
250.000 PTA – 1.502,53 c
Lloc
ACCENT, SCCE-Ateneu Barcelonès (Barcelona)
Continguts
Les matèries del curs s’articulen en tres blocs: Història i
panorama de la traducció literària, tècniques específiques
de la traducció literària i pràctiques de traducció literària.
Assignatures: Estilística aplicada a la traducció literària.
Correcció editorial. Metodologia de la traducció. Història
de la traducció al català. Panorama editorial de la
traducció literària. Pràctiques de traducció literària.
Per a més informació
Marisa Presas
(93 581 33 92 – d.traduccio@uab.es)
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Cursos
d’especialització
Il·lustració creativa i tècniques de
comunicació visual. Curs avançat
d’il·lustració professional
5272/01

EINA, Escola Superior de Disseny i Art
Coordinació
Philip Stanton
Per a més informació
Octavi Rofes (93 203 09 23 – info@eina.edu)

Introducció a la metodologia
de la investigació científica
5247/00

Escola de Doctorat i de Formació Continuada
Coordinació
Anna Estany
Per a més informació
EDFC (93 581 24 91 – sedfc@cc.uab.es)
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Apèndix

Apèndix

Mestratges el segon any dels quals s’impartirà durant
el curs acadèmic 2000-2001

Mestratges el segon any dels quals s’impartirà durant
el curs acadèmic 2000-2001

Ciències experimentals i tecnologies

Ciències socials

Biologia de la reproducció i tècniques de reproducció
humana assistida
Josep Santaló Pedro (93 581 27 75)

Administració i direcció d’empreses (interuniversitari,
a distància)
Enric Genescà Garrigosa (93 581 12 09)

Biologia humana
M. Eulàlia Subirà (93 581 18 60)

Administració i direcció d’empreses (interuniversitari)
Enric Genescà Garrigosa (93 581 12 09)

Matemàtiques per a ensenyants
Joan del Castillo (93 581 10 76)

Administració local
Judith Gifreu (93 581 17 53)

Ciències de la salut
Arítmies i mort sobtada
Antoni Bayés de Luna (93 291 92 93)

Comunicació i educació
José Manuel Pérez Tornero (93 581 30 62)
Comunicació i educació (semipresencial)
José Manuel Pérez Tornero (93 581 16 89)

Cardiologia esportiva
Antoni Bayés de Luna (93 291 92 93)

Direcció de comunicació empresarial i institucional
(productes, serveis, marques)
Pere Soler (93 581 17 39)

Cardiopatia isquèmica
Antoni Bayés de Luna (93 291 92 93)

Dret penal, Constitució i drets
Cèlia Suay Hernández (93 581 22 49)

Diagnòstic i rehabilitació neuropsicològica
Josep M. Grau Veciana (93 291 90 49)

Educació i multimèdia (semipresencial)
Miquel Amador Guillem (93 581 10 75)

Disseny i estadística en ciències de la salut
Josep M. Domènech Massons (93 581 13 27)

Especialització en metodologia, investigació i
avaluació de l’educació superior
Luci Nussbaum (93 581 18 78)

Documentació mèdica
Àlvar Martínez Vidal (93 581 18 84)
Endocrinologia, metabolisme i nutrició pediàtrica
Antonio Carrascosa Lezcano (93 489 30 64)
Gerontologia clínica
Miquel Vilardell Tarrés (93 489 40 76)
Mediació familiar
Juan Luis Linares Fernández (93 291 94 75)
Medicina d’urgències i d’emergències
Juan Carlos Pedro-Botet Montoya (93 221 10 10)
Medicina tropical i geografia mèdica
Oriol Vall Combelles (93 221 10 10)
Neuropsicologia clínica infantil i d’adults
Jordi Obiols Llandrich (93 581 25 44)

Estudi interdisciplinari sobre violència domèstica
Leonor M. Cantera Espinosa (93 581 21 89)
Estudis internacionals
Claudia Jiménez Cortés (93 581 10 72)
Estudis per al desenvolupament
Claudia Jiménez Cortés (93 581 10 72)
Gestió de la seguretat i la salut en el treball
Ramón J. Moles Plaza (93 581 74 49)
Gestió i dret local
Josep Ramon Fuentes Gasó (93 581 17 53)
Gestió pública (a temps complet), 11a promoció
Joan Subirats Humet (93 542 18 41)

Neuroradiologia
Jordi Ruscalleda Nadal (93 291 90 67)

Intervenció ambiental: persona, societat i gestió
(interuniversitari)
Lupicinio Íñiguez Rueda (93 581 28 74)

Nutriologia clínica
August Coromines Vilardell (93 465 12 00 ext. 237)

Intervenció i gestió del paisatge
Rosa Ascón Borràs (93 581 17 59)

Paidopsiquiatria
Josep Tomàs Vilaltella (93 489 31 49)

Investigació educativa
Joan Rué Domingo (93 581 26 30)

Patologia del llenguatge
Josep M. Vendrell Brucet (93 291 90 79)

Pertorbacions del llenguatge i l’audició
M. Rosa Solé Planas (93 581 14 08)

Psicogeriatria
Miquel Casas Brugué / Manel Sánchez (93 775 22 00)
Psicopatologia clínica de l’adult
Jordi Obiols Llandrich (93 581 25 44)
Psicopatologia clínica infantojuvenil
Edelmira Domènech Llaberia (93 581 27 87)
Registre europeu de medicaments
Josep Torrent-Farnell (93 435 79 37)
Teràpia familiar sistèmica
Juan Luis Linares Fernández (93 291 94 75)

Ciències humanes
Assiriologia
Jordi Cors Meya (93 581 27 49)
Egiptologia
Josep Montserrat Torrents (93 581 18 69)
Formació per a l’ensenyament-aprenentatge del
francès, llengua estrangera
Julio Murillo Puyal (93 581 10 58)

