
LA SEU D’URGELL
Del 16 al 20 de 
juliol de 2018

PatrocinEN:INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a 
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula:

Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si es realitza la 
matrícula entre el 7 i el 31 de maig de 2018

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la 
matrícula entre l’1 i el 15 de juny de 2018

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícu-
la entre el 7 de maig i el 15 de juny de 2018

Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transver-
sals

Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que 
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat



PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 16
 Emili Baldellou
09.00-11.00 h   Teoria sobre el procés de creació col·lectiva (PCC)
11.30-13.30 h Introducció pràctica a la dinàmica de treball amb els 

alumnes
 
Dimarts 17 
 Emili Baldellou
09.00-11.00 h   Teoria sobre la construcció del personatge
11.30-13.30 h Pràctica de construcció de models de personatge. 

De l’estereotipus al caràcter

Dimarts 18 
 Emili Baldellou
09.00-11.00 h   Teoria sobre la construcció de la història
11.30-13.30 h Com atacar la idea, el tema, el plantejament, el con-

flicte i la trama

Dijous 19 
 Emili Baldellou
09.00-11.00 h   Teoria sobre la generació de material dramàtic
11.30-13.30 h Guia pràctica de les improvisacions

Divendres 20 
 Emili Baldellou
09.00-11.00 h   Teoria sobre la posada en escena de l’espectacle
11.30-13.30 h Presentació del taller i conclusions
 

42U8                                                                                                                Art i Humanitats 

CURS PRÀCTIC PER A UNA 
CREACIÓ COL·LECTIVA D’UN 
MUNTATGE TEATRAL

Del 16 al 20 de juliol
La Seu d’Urgell

El curs té com a objectius principals facilitar al professorat encarregat 
d’impartir l’activitat teatral als centres educatius un mètode de crea-
ció col·lectiva que l’ajudi en la seva tasca; introduir el professorat en 
el procés de creació d’un taller teatral, a través d’un guiatge pràctic 
que pugui aplicar amb els seus alumnes; proveir les eines per fer un 
muntatge de creació pròpia, adaptat a les possibilitats dels alumnes; 
transmetre als participants del curs els fonaments del llenguatge tea-
tral, i elaborar l’esquelet d’un espectacle (tema, personatges, conflic-
te, estructura dramàtica i posada en escena). Als matriculats al curs 
se’ls lliurarà la Guia pràctica del procés de creació col·lectiva.
Curs adreçat fonamentalment al professorat que imparteixi matèries 
teatrals o que utilitzi, o vulgui emprar, dinàmiques teatrals en la seva 
activitat docent.

Observacions: Per realitzar les activitats proposades durant el curs, 
es demana a les persones inscrites que vagin proveïdes de roba 
còmoda.

Llengua  Català
d’impartició  

Coordinació Anna Soldevila Benet (Departament de Pedagogia i Psicolo-
gia de la UdL)

Equip docent Emili Baldellou Pàmpols (Espai de Teatre de la UdL)
Durada 20 hores lectives

Espai Centre Cultural les Monges. La Seu d’Urgell
Preu 63,25 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 72,00 € la resta
Places 20

ALLOTJAMENT
Per a més informació sobre l’oferta cultural i turística i per a reserves 
d’allotjament a la Seu d’Urgell

Oficina de Turisme de la Seu
C/ Major, 8 - 25700 La Seu d’Urgell
Tel: 973 351511
info@turismeseu.com
http://www.turismeseu.com/

INFORMACIÓ
Activitats paral·leles al curs:

Dijous, 19 de juliol
21.00 h. Concert d’Artemandoline-Baroque Ensembe al Castell de Castellciutat 
(FeMAP)
Entrada gratuïta per als matriculats a aquest curs que hi vulguin assistir.


