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

14L3

Llengua i Literatura

arquitectes de la lectura.
introducció al món editorial
Del 9 a l’11 de juliol
Lleida
Aquest curs és una introducció al món editorial. Té com a objectiu
apropar els participants al negoci de l’edició, posant-los en contac·
te amb professionals que els mostraran els processos conduents
a la publicació d’un llibre. Així mateix, el curs ofereix orientacions
empresarials bàsiques –fent conèixer de primera mà experiències
innovadores i projectes editorials reeixits– i sens dubte útils per a qui
desitgi treballar en el món del llibre i, fins i tot, es plantegi la possibi·
litat de posar en marxa la seva pròpia empresa editora.
Adaptabilitat, flexibilitat i curiositat són qualitats –especialment en
temps difícils– determinants per a l’èxit d’un projecte de negoci, i
no debades totes tres identifiquen empreses que, amb ment oberta,
molta paciència i no menys entusiasme treballen amb l’objectiu de
consolidar-se en el mercat. Això es fa palès en la indústria del llibre,
de la qual Catalunya ha estat històricament –diguem-ho en termes
bibliològics– caplletra.
Imparteixen docència en aquest curs professionals i responsables
de petites i mitjanes editorials. Va adreçat especialment a persones
amb formació filològica (ja siguin titulades o cursin els estudis) i de
lletres en general.
Coordinació
Equip docent

Hores lectives
Espai
Preu
Places

Julián Acebrón Ruiz (Departament de Filologia Clàssica,
Francesa i Hispànica de la UdL)
Julián Acebrón Ruiz (UdL), Pedro Álamo Carrasco (Edicio·
nes Digitales Publidisa), Javier de Castro Fresnadillo (UdL),
Francesc Català Alòs (UdL) i Gonzalo Pontón Gómez (Pasa·
do & Presente)

ALLOTJAMENT

PROGRAMA
Dilluns 9
09.30-10.30 h
11.00-13.00 h
16.00-18.00 h
18.00-20.00 h

Julián Acebrón
Artefactes per llegir
Gonzalo Pontón
Arquitectes de la lectura. La responsabilitat de
l’editor
Pedro Álamo
L’edició digital. Un paisatge encara per descobrir
Gonzalo Pontón, Pedro Álamo i Javier de Castro
Les editorials davant d’un (fals?) dilema: paper o di·
gital

Dimarts 10
Javier de Castro
09.30-11.30 h El “preu” del negoci editorial. Introducció a la gestió
editorial
12.00-14.00 h Gestió editorial: producció, comercialització i màr·
queting
Julián Acebrón, Javier de Castro i Francesc
Català
16.00-18.00 h De la il·lustració i el disseny als materials
18.30-19.30 h Vista, tacte, olfacte i més
Dimecres 11
Julián Acebrón
09.30-10.30 h Lectures plaents
Francesc Català
10.30-11.30 h Correcció de proves i ortotipografia
12.00-14.00 h Processos de la producció editorial
Julián Acebrón
16.00-17.00 h Caps i barrets. Tipologia de l’edició
17.00-18.00 h Ponts de paraules (autors/es, editors/es, lectors/es)

20
Universitat de Lleida. Campus de Cappont
47,44 € estudiantat UdL / 60,00 € la resta
30

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

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

