
Jornades de Pensament i Vida 
 
Informació 
 
L’objectiu principal es preparar a l'alumnat per a saber com actuar davant diferents 
situacions que es pot trobar a la vida en el vessant personal, professional i social. Es donaran 
unes nocions bàsiques d'ètica i mitjançant el comentari i anàlisi de diferents casos s'aniran 
tractant diversos aspectes de l'ètica. També participaran professionals per a que expliquin la 
seva experiència. 
 
Les Jornades estant organitzades en dues sessions de 5 hores cadascuna, que es faran al 
campus d’agrònoms (ETSEA), Av. Rovira Roure, 191, en un aula a determinar.  
 
L’avaluació consistirà en l’assistència obligatòria al 80% de les sessions i la presentació d’un 
treball aplicat. Les jornades estant reconegudes amb 1 Crèdit de Matèria Transversal. 
 

Data / Lloc Horari Ponència Ponents 

 
Dijous 
27 de Novembre 
de 2014 
 
 

16 – 18:15 
Pensament i 
ètica 

Dr. Santiago Fernández, 
professor de Filosofia 

18:45 – 21 
La dignitat 
humana i els 
drets humans 

Dr. Joan Vidal, pediatra 

 
Dijous  
4 de Desembre de 
2014 
 
 

16 – 18:15 
El treball 
professional i 
l’ètica 

Dr. Joaquim Monserrat i Dr. 
Lluís Cots, professors Dpt. 
Enginyeria Agroforestal (UdL) 

18:45 – 21 
Ètica a les 
empreses 

Sr. Joan Lluís Torres (Assessor 
d’empreses) i Sr. Albert 
Botines (Football Player 
Manager) 

 

Inscripció 
• Dates: 22 de setembre al 31 d’octubre 

• Forma: enviant un correu electrònic amb les següents dades: Nom i Cognoms, DNI, 

Adreça, Població i Codi Postal, Telèfon, Correu de la UdL i Estudis en Curs a l’atenció de 

Lluís Cots: cots@eagrof.udl.cat 

 
Matrícula 
• Dates: Ha d’estar formalitzada com a data límit el 14 de novembre 

• Forma: l’imprès de matriculació es proporcionarà per correu electrònic des de la secretaria 

del curs 

• Import matrícula: 39,53 € (preu oficial crèdit de matèria transversal) 

• Nota: El curs sols es realitzarà si hi ha un mínim 10 persones matriculades 

 

Organització de les Jornades:  
• Professor Lluís Cots. Tel. 973 702820. cots@eagrof.udl.cat 
• Professor Joaquim Monserrat. Tel. 973 702866. monserrat@eagrof.udl.cat 
Secretaria del curs: Dept. Enginyeria Agroforestal. Campus d’ETSEA. Av. Alcalde Rovira 
Roure, 191. Edifici 4. Correu: secretaria@eagrof.udl.cat. Tel. 973 702536. 


