BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Patrocina:

DADES PERSONALS
DNI o passaport
Sexe

H

Data naixement
D

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Adreça		
Població

CP

Comarca/província

Tel.

Adreça electrònica			
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 informació 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,
s’informa que les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en un fitxer degudament re·
gistrat 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 protec·
ció 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 us voleu inscriure. Abans de
formalitzar la matrícula, conformeu 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 del 10%, si s’efectua l’ingrés durant
el mes de maig de 2012*

B

A x 0,90

* El descompte no s’aplicarà a les matèries transversals
Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar la 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, terminals de ServiCaixa, CatalunyaCaixa o
Banc Santander.

Si ho desitgeu, i no sou estudiant de la UdL, podeu
subscriure una assegurança voluntària “Univers Plus” per 8 €
Podeu consultar les cobertures en els webs
http://estiu.udl.cat/
http://www.udl.cat/serveis/patrimoni/asseg/cumlaude.html

Sí

/ No

13L3

Ensenyament i Didàctica

IMATGES I EDUCACIÓ: PEDAGOGIES
I VISUALITATS CONTEMPORÀNIES
Del 9 al 12 de juliol
Lleida

INFORMACIÓ
Matèria Transversal UdL
http://estiu.udl.cat

Aquest curs està adreçat a l’estudiantat que vol formar part del món
educatiu (educació infantil, primària, secundària i universitària), així
com a altres persones interessades en apropar-se als significats i
possibilitats pedagògiques que ens ofereixen les imatges en l’actu·
al societat de la comunicació, caracteritzada, entre d’altres coses,
per una saturació d’informació i de visualitats. Es tracta d’explorar
la dimensió cultural d’aquestes visualitats i de buscar maneres de
promoure els aprenentatges a les aules a partir de les imatges, esti·
mulant noves formes d’aprendre.
El curs consta d’una introducció teòrica a les diferents temàtiques i
una part pràctica, que inclou el visionat i comentari d’audiovisuals i
d’obres d’art i també l’elaboració de propostes educatives al voltant
de diferents representacions. Una part important del curs consistirà
en la realització de tallers de producció d’imatges, incidint en els
seus aspectes creatius i interpretatius.
Es pretén que al finalitzar el curs l’alumnat sigui capaç d’abordar
imatges artístiques i mediàtiques, havent adquirit, de manera glo·
balitzada, un ventall de competències centrades en habilitats d’in·
teracció i de mobilització de sabers en una cruïlla d’imatges i de
coneixements. En definitiva, es tracta de desplegar competències
adreçades a la comprensió discursiva de l’imaginari social a través
del desenvolupament de capacitats crítiques i creatives i d’assolir
una responsabilitat pedagògica al voltant de les imatges.
Observacions: Des de la coordinació del curs es recomana als inscrits que
portin llapis per dibuixar, goma d’esborrar i càmera fotogràfica si és possible.
Coordinació
Equip docent

Carme Molet Chicot (Departament de Didàctiques Específi·
ques de la UdL)
Carme Molet Chicot (UdL)

Hores lectives
Espai
Preu
Places

30
Universitat de Lleida. Campus de Cappont
71,16 € estudiantat UdL / 90,00 € la resta
30

PROGRAMA
Dilluns 9
Carme Molet
09.30-11.30 h Presentació del curs. Usos educatius de les imatges
12.00-14.00 h Anàlisi de l’obra d’Eulàlia Valldosera. Temàtiques:
l’espai personal i l’espai social, el jo i l’altre, llum i
ombres, realitats i miratges
Carme Molet
16.00-18.00 h Taller de creació d’imatges: retrat i autoretrat. Com
ens mostrem, com ens veuen. Fotografia
Dimarts 10
Carme Molet
09.30-11.30 h Els estudis visuals. Educació en la comprensió per·
formativa de la cultura visual
12.00-14.00 h Visionat de les obres de la col·lecció de la Facul·
tat de Ciències de l’Educació de la UdL. Elaboració
d’un projecte educatiu al voltant d’una obra de Te·
resa Nogués
Carme Molet
16.00-20.00 h Taller de creació d’imatges: l’espai personal i l’espai
social. Creació de metàfores visuals
Dimecres 11
Carme Molet
09.30-11.30 h Pensament contemporani, visualitat i educació
12.00-14.00 h Visionat i comentari d’El castell ambulant (Hayao
Miyazaki, 2005). Temàtiques: espais reals i imagi·
naris. Alteracions en la vivència i la concepció del
temps. Relacions intergeneracionals, conflictes de
gènere i bèl·lics
Carme Molet
16.00-20.00 h Taller de creació d’imatges: espais reals i imagina·
ris. La imaginació com a constructora de noves mi·
rades. Storyboard o guió gràfic
Dijous 12
Carme Molet
09.30-11.30 h Les pedagogies crítiques i postcrítiques. Visionat i
comentari d’experiències implementades
12.00-14.00 h Tècniques de transformació d’imatges
Carme Molet
16.00-20.00 h Taller de creació d’imatges: creativitat i canvi edu·
catiu. Aplicació de tècniques de transformació
d’imatges. Avaluació del curs

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

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

