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II Universitat d’Estiu
de Docència en Línia

La UIB

continua a l’estiu!
XXII Universitat d’Estiu
d’Estudis de Gènere

IV Seminari
de Cant Coral

Les Violències Masclistes.
Defensem els Drets Humans, 2021
(en línia)
Del 6 al 9 de juliol

IV Seminari de Cant Coral,
amb Albert Hera
Els dies 10 i 11 de juliol

Durada: 25 hores
Matrícula: gratuïta

Durada: 15 hores
Matrícula: des de 30 €,
a partir del 10 de maig

Cursos de preparació per al grau
Per a tots els estudiants universitaris, especialment als alumnes de nou ingrés, perquè reforcin
els coneixements en algunes matèries, així com la seva adaptació al context universitari.
Matrícula: consultau cada curs

Curs bàsic d’alemany per a Turisme
50 hores
De l’1 de juliol al 30 de setembre
Dibuix tècnic
18 hores.
Del 3 al 30 de setembre
Els secrets de la memòria.
Aprèn les tècniques dels millors
i deixa de repetir
10 hores
Del 6 al 17 de setembre
English for Tourism
25 hores
Del 6 al 30 de setembre
Iniciació a la llengua francesa
per a estudis de Turisme
25 hores
Del 6 al 30 de setembre
La Física t’agradarà: un curs web
interactiu
25 hores
Del 6 al 14 de setembre
Matemàtiques
20 hores
Del 6 al 30 de setembre

Matemàtiques, una posada a
punt
25 hores
A partir del 6 de setembre
Mecànica i electromagnetisme
per a enginyers
20 hores
Del 6 de setembre a l’11 d’octubre
Prepara’t per fer recerca en
Bioquímica i Biologia Molecular
21 hores
Del 6 al 24 de setembre
Preparació al dibuix arquitectònic
36 hores
Del 6 de setembre al 17 de desembre
Presentació de resultats científics
i redacció d’informes tècnics
20 hores
Del 13 al 17 de setembre
Python aplicat a les ciències
25 hores
Del 6 al 30 de setembre
Química
25 hores
Del 6 de setembre a l’11 d’octubre

Facilitam als docents universitaris i als de
primària, secundària i batxillerat, continguts
que els permetin millorar les classes en línia.
Matrícula: des de 30 €,
a partir del 10 de maig

Com puc fer una infografia per
arribar més bé a l‘estudiant
16 hores
Del 5 al 9 de juliol
Com puc preparar podcasts
educatius (nivell avançat)
10 hores
Del 20 al 28 de juliol
Desperta l’interès dels alumnes
amb PowerPoint: del puff al wow
10 hores
Del 5 al 9 de juliol
El podcast com a eina educativa,
la conquesta des de l’àudio
10 hores
Del 7 al 14 de juliol
Eleva els teus apunts al nivell
següent: del puff al wow
10 hores
Del 19 al 23 de juliol
Estratègies per a la docència
amb BB Collaborate
6 hores
Del 5 al 9 de juliol
Gestió del canvi en el procés
d’ensenyament i aprenentatge
10 hores
Del 5 al 8 de juliol
L’avaluació contínua en entorns
semipresencials o en línia
10 hores
Del 20 al 27 de juliol
Presència davant la càmera
12 hores
Del 5 al 21 de juliol
Què podem aprendre de la
manera com aprenen els alumnes?
Digital Learning Analytics
10 hores
Del 5 al 9 de juliol
Treball en equip: tècniques
participatives a l’aula
10 hores
Del 12 al 14 de juliol

Cursos d’estiu
Formació multidisciplinària i crítica,
divulgativa i rigorosa, per intercanviar
punts de vista i reflexionar sobre
temes d’interès general.
Matrícula: des de 48 €,
a partir del 10 de maig
Durada: 25 hores

Com es pot promocionar
habitatge en format cooperatiu,
aprofundint en la vida
comunitària i en la
no-especulació residencial
Del 19 al 23 de juliol
Dret i Administració davant els
nous reptes
Del 19 al 23 juliol
El lideratge infermer d’impacte:
habilitats i recursos (Menorca)
Del 19 al 22 de juliol
El món dels carotenoides:
colors, aliments i salut (en línia)
Del 12 al 16 de juliol
Els Objectius de
desenvolupament sostenible i el
turisme responsable. Innovació i
millors pràctiques en la gestió
Del 12 al 16 de juliol
Els sistemes dunars,
escenaris per a la reconstrucció
paleoclimàtica: del passat al
present
Del 5 al 9 de juliol
L’economia, el treball i la
societat a les Illes Balears:
evolució recent i reptes de futur
Del 19 al 23 de juliol
Relacions entre empresa
turística i consumidors
Del 26 al 30 de juliol
The past and the future, the
planet, ourselves, new trends in
anglophone fiction
Del 5 al 9 de juliol

cursosestiu.uib.cat

