
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@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 9 i el 31 de maig de 2019

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la 
matrícula entre el 3 i el 14 de juny de 2019

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícula 
entre el 9 de maig i el 14 de juny de 2019

Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

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
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

Patrocinen:

LA SEU D’URGELL
Del 15 al 19 de juliol de 2019



47U9

CURS D’INICIACIÓ A L’ESCRIPTURA 
TEATRAL: UN TALLER DE SÀTIRA 
SOCIAL

Del 15 al 19 de juliol de 2019
La Seu d’Urgell

El curs té com a objectius principals desxifrar el material teatral (què 
és allò vàlid per portar a l’escena), copsar les claus de la sàtira (com 
provocar l’efecte còmic en el públic), aprendre tècnica bàsica de l’es-
criptura dramàtica aplicada a la comèdia, elaborar l’esquelet d’un 
espectacle satíric i escriure una escena satírica.
Curs adreçat a totes aquelles persones interessades a generar ma-
terial per ser representat.

Llengua  Català
d’impartició  

Coordinació Anna Soldevila Benet (Departament de Pedagogia 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 15

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
973 35 15 11
info@turismeseu.com
http://www.turismeseu.com/

INFORMACIÓ
Activitats paral·leles al curs:

Dijous, 17 de juliol
21.00 h. Concert d’Ensalades i Madrigals del Renaixement català al Castell de 
Castellciutat (FeMAP)
Entrada gratuïta per als matriculats a aquest curs que hi vulguin assistir.

PROGRAMA    

Dilluns 15
Emili Baldellou

09.00-11.00 h Característiques del material teatral
11.30-13.30 h Introducció pràctica a la generació de material tea-

tral

Dimarts 16 
Emili Baldellou

09.00-11.00 h Característiques de la sàtira o crítica social
11.30-13.30 h Mecanismes de la comicitat

Dimecres 17 
Emili Baldellou

09.00-11.00 h Tècnica d’escriptura teatral
11.30-13.30 h Aplicació de la tècnica al material dramàtic concret

Dijous 18 
Emili Baldellou

09.00-11.00 h Creació d’un guió dramàtic d’obra satírica
11.30-13.30 h Escriptura d’una escena

Divendres 19 
Emili Baldellou

09.00-11.00 h Dificultats i solucions en l’escriptura d’una escena
11.30-13.30 h Comentari de les escenes elaborades


