
PATROCINA

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

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ Universitat de Lleida
Estiu 2015DADES PERSONALS

DNI o passaport  Data naixement 
 
Sexe     H        D Nom 

Primer Cognom  Segon Cognom 
 
Adreça  
 
Població  CP 
 
Comarca/província  Tel. 
 
Adreça electrònica 

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 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 regis-
trat 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  A

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 x 0,90 

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals



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

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

04L3         Art i Humanitats

ELS MUSEUS I EL PATRIMONI EN EL 
TERRITORI. ACCESSIBILITAT I NOUS 
PÚBLICS
Del 15 al 17 de juliol
Lleida

La UdL i la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran volen 
donar continuïtat a la col·laboració encetada en l’edició dels cursos 
de la Universitat d’Estiu 2012, amb l’objectiu de facilitar formació en 
temes de museus i centres patrimonials als professionals i persones 
interessades. 
L’edició d’enguany s’endinsarà en qüestions relatives al públic: 
l’accessibilitat i la captació de nous públics. Això té una implicació 
directa en les activitats organitzades pel museu, en la seva orienta-
ció envers determinats sectors socials, d’edat o amb especificitats 
concretes. És molt important tractar el tema en l’escala adient, dels 
museus i centres de territori, en què els públics locals són tan o més 
importants que els visitants forans.

Llengües d’impartició: Català

Coordinació Immaculada Lorés Otzet (Departament d’Història de l’Art i 
Història Social de la UdL) i Carme Alòs Trepat (Xarxa de Mu-
seus de les terres de Lleida i Aran)

Equip docent Joanjo Esteban Castanera (Museu de Sant Boi de 
Llobregat), Magda Gassó Hoja (Generalitat de Catalunya), 
Yolanda Guasch Murillo (Universitat Politècnica de 
Catalunya), Fabien Van Geert (Universitat de Barcelona), 
Elena Fierli (Palazzo delle Esposizioni e Scuderie del 
Quirinale, Roma), Dani Freixes Melero (Estudi Varis 
Arquitectes) Antoni Laporte Roselló (Observatori dels 
Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, Institut Català 
de Recerca en Patrimoni Cultural) i Conxa Rodà de Llanza 
(Museu Nacional d’Art de Catalunya)

Durada 20 hores lectives

Espai 
Preu 

Universitat de Lleida. Campus de Cappont
79,06 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta

Places 40

PROGRAMA

Dimecres 15 
Carme Alòs i Immaculada Lorés 

09.00-09.30 h Inauguració del curs
Antoni Laporte 

09.30-11.30 h Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de 
Catalunya. Aplicacions als museus de territori
Magda Gassó 

12.00-14.00 h Públics dels museus de Catalunya: dades actuals i 
tendències
Fabien Van Geert 

16.00-18.00 h El museu de tothom. Les estratègies d’atracció i 
d’interacció amb el públic immigrant I

18.00-20.00 h El museu de tothom. Les estratègies d’atracció i 
d’interacció amb el públic immigrant II

Dijous 16 
Joanjo Esteban

09.00-11.00 h El museu, per una gestió inclusiva i de proximitat 
Conxa Rodà

11.30-13.30 h Com el digital ens connecta amb els públics
Daniel Guasch

15.30-17.30 h Accessibilitat: conceptes i estratègies
Dani Freixes 

18.00-20.00 h Museografia i accessibilitat 

Divendres 17 
Elena Fierli  

09.00-11.00 h Educar en l’art: experiències i recorreguts per a 
nous públics 
Lluís Rius (Oficina de Patrimoni Cultural, Diputació 
de Barcelona) Roser Sanjuan (Centre d’Art La 
Panera, Lleida), Teresa Soldevila (Museu Marítim 
de Barcelona), Josep M. Solias (Museu de 
l’Hospitalet) i Carme Bergés (moderadora)

11.15-13.30 h Taula rodona: “Bones praxis: casos i experiències” 




