BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Universitat de Lleida

DADES PERSONALS

Estiu 2015

DNI o passaport
Sexe

H

Data naixement
D

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Adreça
Població

CP

Comarca/província

Tel.
PATROCINA

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 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 pot 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, 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		
Estudiants i personal UdL: reducció del 30%,

si s’efectua l’ingrés entre el 5 i el 29 de maig de 2015*

A x 0,70

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%,
si s’efectua l’ingrés entre l’1 i el 19 de juny de 2015*

A x 0,80

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua

l’ingrés entre el 5 de maig i el 19 de juny de 2015*

A

A x 0,90

*Els descomptes no s’aplicaran 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.

LLEIDA

del 6 al 17 de juliol de 2015

02L3

Art i Humanitats

CINEMA EXPRESS : L’ELABORACIÓ D’UN
CURTMETRATGE
Del 13 al 17 de juliol
Lleida

3 ECTS reconeguts per la UdL: 30
hores presencials + 45 hores de
treball autònom de l’alumnat

A través d’una aproximació teoricopràctica al llenguatge cinematogràfic, l’Òscar Sánchez, director de cinema i un dels responsables
de la productora Nurosfera, oferirà als estudiants l’oportunitat de
crear diversos curtmetratges en equip. A partir d’aquesta experiència, s’introduirà als participants als diferents processos de creació i
elaboració d’un curtmetratge, així com al món professional del cinema i la creació audiovisual. El curs està pensat principalment per
a estudiants d’Humanitats i de Ciències de l’Educació (atès el vessant artístic i alhora pedagògic dels seus continguts). Fora de l’àmbit
universitari o de l’especificitat dels estudis dels participants, pot ser
útil a artistes de disciplines diferents, a persones interessades en
processos de creació artística en general, o, fins i tot, a estudiants i
professionals que vulguin millorar les seves habilitats tècniques amb
la càmera de vídeo i resta d’equipament necessari per crear o gravar
una història.
Observacions: El professor tindrà en compte el bagatge de coneixements disciplinaris, tècnics i professionals dels alumnes del curs,
així com els seus interessos, tant en la presentació dels continguts
com en la gestió del grup en general i dels equips de treball resultants. D’aquesta manera, es podran fer grups d’especialització en
cas que hi hagi alumnes que hagin participat en edicions anteriors
del mateix curs, o que tinguin estudis de Comunicació Audiovisual i
també busquin millorar en la seva pràctica professional o en el camp
de la creació cinematogràfica.
Llengües d’impartició: Català i castellà
Coordinació
Equip docent

ALLOTJAMENT

PROGRAMA
Dilluns 13

Òscar Sánchez
09.00-11.00 h Presentació del curs, coneixements previs i formació
d’equips
11.30-13.30 h Introducció al llenguatge cinematogràfic I
Òscar Sánchez
16.00-18.30 h Introducció al llenguatge cinematogràfic II
Dimarts 14

Òscar Sánchez
El disseny de l’escaletta: de la història a la imatge
La creació del guió: de la idea a la paraula
Òscar Sánchez
16.00-18.30 h El treball de personatges i la direcció d’actors
09.00-11.00 h
11.30-13.30 h

Dimecres 15

Òscar Sánchez
El disseny de producció: del guió al rodatge
Elaboració de guions
Òscar Sánchez
16.00-18.30 h Lectures de guions, localitzacions i organització de
rodatges
09.00-11.00 h
11.30-13.30 h

Dijous 16

Òscar Sánchez
Rodatge de curtmetratges I
Rodatge de curtmetratges II
Òscar Sánchez
16.00-18.30 h Rodatge de curtmetratges III
09.00-11.00 h
11.30-13.30 h

Divendres 17
09.00-11.00 h
11.30-13.30 h

Òscar Sánchez
Edició dels curtmetratges
Edició dels curtmetratges, visionat i recepció

Núria Casado Gual (Departament d’Anglès i Lingüística de la
UdL)
Òscar Sánchez Hernández (Nurosfera)

Durada

a) 30 hores lectives
b) 75 hores (30 presencials + 45 de treball autònom de
l’alumnat). Versió reconeguda amb 3 ECTS per la UdL

Espai
Preu
Places

Universitat de Lleida. Campus de Cappont
118,59 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 135,00 € 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: 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

