BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Patrocina:

DADES PERSONALS
DNI o passaport		

Nom

Primer cognom

Segon Cognom

Adreça		
Població			

CP

		

Comarca/província			

Tel.

Adreça electrònica			

Data de naixement

Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant/a de la UdL: Sí
Centre

/ No

En cas afirmatiu indiqueu:

Curs

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí
Universitat

Titulació
/ No

Curs

En cas afirmatiu indiqueu:
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.
En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en un fitxer degudament registrat del que és titular la Universitat de Lleida
amb la finalitat d’atendre aquesta relació i ser informat d’activitats que realitza la Universitat de Lleida. Les dades personals facilitades són confidencials i
d’ús exclusiu de la Universitat i són tractades d’acord amb la normativa vigent
en matèria de protecció de dades. El titular de les dades por exercir els seus
drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.
Signatura:
Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals, de forma específica, us voleu
inscriure. Abans de formalitzar la matrícula, confirmeu la compatibilitat horària dels
cursos i la disponibilitat de places:
CODI

TÍTOL

lleida,
Import de la matrícula dels cursos			
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits			

A

Reducció del 15%, si s’efectua l’ingrés
abans del dia 31 de maig de 2010

A * 0,85

B

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre
l’1 i el 18 de juny de 2010

A * 0,90

C

DEL
5 Al 9
DE JULIOL
DE 2010

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar aquesta inscripció a l’Oficina de la
Universitat d’Estiu (C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703390 a/e: estiu@estiu.
udl.cat) i us lliuraran el full de pagament que heu de portar a ingressar a la Caixa,
Caixa de Catalunya o Banc Santander.
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PENSAMENT, ONOMÀSTICA I
TRADICIÓ CLÀSSICA EN EL MÓN
MEDIEVAL
Del 6 al 7 de juliol
Lleida
Es tracta d’un curs interdisciplinari sobre el món medieval que pretén
analitzar d’una forma propedèutica qüestions de pensament, llengua
(sobretot onomàstica i toponímia) i tradició clàssica. En el curs s’abordaran qüestions i conceptes com els següents: el pensament polític
a l’Edat mitjana, temes lingüístics (onomàstica a les terres de Lleida
o a la baixa Ribagorça occidental i als comtats catalans) o la història
del gènere iàmbic fins al món medieval (tradició clàssica) entre altres.
El curs està adreçat als alumnes de les facultats de Lletres i de
Ciències de l’Educació però també al públic en general, atès que,
durant el curs, historiadors o filòlegs explicaran conceptes molt
bàsics abans d’entrar en qüestions de la seua especialització.
Coordinació
Equip docent

Josep Antoni Clua Serena (Departament de Filologia
Clàssica, Hispànica i Francesa de la UdL) i Joan Salvadó
Monturiol (Departament d’Història de la UdL)
Joan J. Busqueta Riu (UdL), Josep Antoni Clua Serena
(UdL), Carlos A. Rizos Jiménez (UdL), Joan Salvadó
Monturiol (UdL), Moisés Selfa Sastre (UdL-UOC) i Xavier
Terrado Pablo (UdL)

Hores lectives
Espai
Preu
Places

20
Universitat de Lleida. Campus de Cappont
40 €
30

Dimecres 7
Joan J. Busqueta
09.00-11.30 h Societat i pensament polític a la Baixa Edat mitjana
Carlos A. Rizos
12.00-13.00 h L’arrelament dels noms clàssics a l’onomàstica de
la Ribagorça
Joan Salvadó
13.00-14.30 h Repertori onomàstic als comtats catalans: noms
grecs, bíblics, llatins i germànics I
15.30-16.30 h Joan Salvadó
Repertori onomàstic als comtats catalans: noms
grecs, bíblics, llatins i germànics II
Xavier Terrado
16.30-18.30 h L’onomàstica com a mirall de la mentalitat i la cultura medievals
Moisès Selfa
19.00-20.00 h Curs d’onomàstica a les terres de Lleida II
Carlos A. Rizos
20.00-21.00 h L’onomàstica en un municipium romà de la
Ribagorça

Vull assistir a una de les vetllades de la Universitat d’Estiu a la Seu d’Urgell (sopar
fred gratuït)
Lleida
Dijous 8
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
La Universitat d’Estiu només actua d’intermediària, no es fa responsable de cap
inconvenient que pugui sorgir

ALLOTJAMENT
L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar informació
sobre allotjament per als participants del curs
Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
Planta baixa
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390
Fax 973 703 398
estiu@estiu.udl.cat

PROGRAMA
Dimarts 6
Joan J. Busqueta
09.00-11.30 h Societat i pensament polític a l’Alta Edat mitjana
Josep Antoni Clua
12.00-14.30 h El iambe a la lírica grega i a la literatura medieval
Joan Salvadó
15.30-18.00 h La fixació dels topònims als comtats catalans:
origen i transposició
Moisès Selfa
18.30-21.00 h Curs d´onomàstica a les terres de Lleida I

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@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat
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