
A) DADES PERSONALS

DNI o passaport                               Nom

Primer cognom                                    

Segon cognom

Adreça

Població CP

Comarca/província Tel.

Adreça electrònica
(només si consulteu el correu regularment)

Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant/a de la UdL: Sí  / No   
En cas afirmatiu indiqueu:
Centre Curs Titulació

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí  / No 
  

 
En cas afirmatiu indiqueu:
Universitat Curs Titulació

Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió

  Vull rebre el llibret informatiu dels cursos d’estiu de properes edicions.

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Si feu efectiu 
el pagament de la matrícula abans del 9 de juny, teniu dret a reducció en 
l’import de la mateixa.
Abans de formalitzar la matrícula, confirmeu la compatibilitat horària dels 
cursos i la disponibilitat de places.

  CODI TÍTOL

Import de la matrícula dels cursos  
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits                A
   
Reducció addicional del 15%, si s’efectua 
l’ingrés abans del dia 9 de juny de 2006  A * 0,85                B

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ Patrocina:



Oficina de la Universitat d’Estiu:  Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa  25001 Lleida
Per a més informació / Para más información: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@culturals.udl.es - Web: http://estiu.udl.cat/

Codi: 01A3                                               Àmbit: Art i Humanitats

Dates: Del 17 al 21 de juliol                  Localitat: La Seu d’Urgell

Coordinació: Francesca Español Bertran (Departament d’Història 
de l’Art de la Universitat de Barcelona) i Francesc Fité Llevot 
(Departament d’Història de l’Art i Història Social de la UdL)

Equip docent: Francesca Español Bertran (Universitat de 
Barcelona), Etelvina Fernández González (Universitat de Lleó), 
Francesc Fité Llevot (UdL), Anna Orriols Alsina (Universitat 
Autònoma de Barcelona), Albert Velasco González (UdL), Teresa 
Vinyoles Vidal (Universitat de Barcelona) i Joaquín Yarza Luaces 
(Universitat Autònoma de Barcelona)

Resum del curs: El curs s’adreça a un públic interessat pel 
període medieval. Es pretenen abordar aspectes diversos de la 
vida material d’aquests segles a través de les fonts històriques 
i iconogràfiques, aquestes darreres enteses com a documents. 
L’adscripció dels conferenciants a camps històrics diferents 
acredita la interdisciplinarietat de la proposta, un objectiu que ja ha 
guiat cursos precedents. En el d’enguany, a banda d’incorporar-hi 
dues sessions pràctiques centrades en qüestions metodològiques, 
s’analitzaran monogràficament un seguit de temes relacionats 
amb l’entorn urbà, l’àmbit domèstic, l’alimentació i l’activitat 
artística i artesanal dels tallers tèxtils, d’escultura i de manufactura 
i il·luminació de manuscrits.

Nombre d’hores lectives: 30

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 60 €

Límit de places: 30

Programa:
Dilluns 17 
09.30-09.40 h Presentació del curs
 Etelvina Fernández
09.40-11.40 h De l’artesà a l’obra tèxtil en l’edat mitjana
 Francesca Español
12.00-14.00 h Imatge de l’artista-artesà medieval

ICONOGRAFIA DE LA VIDA MATERIAL EN ELS SEGLES 
MEDIEVALS

 Albert Velasco
16.00-18.00 h Història de l’art i noves tecnologies 
 (sessió pràctica)
 
Dimarts 18 
 Francesca Español
09.30-11.30 h Itineraris urbans: la vida al carrer
12.00-14.00 h Visita al centre històric de la Seu i el seu mercat 

(sessió pràctica)
 Joaquín Yarza
16.00-18.00 h Homes, lleis, imatges
 
Dimecres 19 
 Sortida, i visites guiades, a Santa Maria de Ripoll i 

a Sant Joan de les Abadesses
 
Dijous 20 
 Teresa Vinyoles
09.30-11.30 h Estampes de vida quotidiana
 Francesc Fité
11.35-13.00 h Visita a la catedral de la Seu d’Urgell
 Albert Velasco
16.00-18.00 h Història de l’art i noves tecnologies 
 (sessió pràctica)
 
Divendres 21 
 Anna Orriols
09.30-11.30 h Imatges de l’execució material del llibre a l’edat 

mitjana
 Francesc Fité
12.00-14.00 h De la cuina al tinell: els àpats medievals
 Cloenda

 Vull allotjar-me en el Centre Residencial i de Serveis de la Seu d’Urgell.

Marqueu els dies d’estada en el centre d’allotjament (es compta des de l’hora 
de sopar fins a la de dinar de l’endemà): 

 Dilluns 10  Dimarts 11  Dimecres 12  
 Dijous 13  Divendres 14  Dissabte 15 
 Diumenge 16  Dilluns 17  Dimarts 18  
 Dimecres 19  Dijous 20  Divendres 21 

Nombre total de nits            
   
Import de l’allotjament                                      
   
Import total a ingressar 
(matrícula + allotjament)              

Ingresseu l’import total al compte 0049-1886-71-2110641087 del banc 
Santander Central Hispano.

Feu constar el codi V06001 en l’imprès bancari.

Vull assistir a una de les vetllades al Parc del Segre (sopar fred gratuït): 

   Dimecres 12
   Dimarts 18

Empleneu aquest apartat si us interessa compartir cotxe:
 Trajecte
 Dia
 Hora
 Tinc vehicle:  Sí   No  

  Autoritzo a facilitar el meu telèfon a qui vulgui compartir cotxe per fer el  
mateix desplaçament

ABONAMENT DELS DRETS DE MATRÍCULA
En cas de devolució de l’import de la matrícula vull que es faci efectiu al 
compte:

Codi de l’entitat 

Codi de l’agència 

Dígits de control 

Número de compte 

ALLOTJAMENT

C

23 € * C                                 D

A/B + D


