BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
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

Curs

Titulació
/ No

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 por exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cance
l·lació mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

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

LLEIDA

de l’1 a l’11 de juliol de 2013

Signatura:

TÍTOL

Import de la matrícula dels cursos
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits		
Estudiants UdL: reducció del 30%, si s’efectua
l’ingrés entre el 2 i el 31 de maig de 2013*
A x 0,70
Estudiants UdL: reducció del 20%, si s’efectua
l’ingrés entre l’1 i el 21 de juny de 2013*
A x 0,80
Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua
l’ingrés entre el 2 de maig i el 21 de juny de 2013*
A x 0,90

A
B
C
D

*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.

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

01L1

Art i Humanitats

ELS MUSEUS I EL PATRIMONI
EN EL TERRITORI. L’EXPOSICIÓ:
PROJECTE, MAKING OF,
ACTIVITATS I AVALUACIÓ
Del 4 al 6 de juliol
Lleida

La UdL i la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, tot
continuant la col·laboració encetada el 2012 i per tal de posar a
l’abast un àmbit de treball específic entre els professionals dels
museus, de la universitat i del patrimoni relacionat amb els museus
de territori i societat, a nivell català, espanyol i europeu, ofereixen
aquest curs que versarà sobre el tema de l’exposició. En aquesta
ocasió, s’aprofita l’avinentesa de l’exposició programada i que es
pot visitar a CaixaForum-Lleida entre el 15 de maig i el 28 de juliol:
Rusiñol, Monet, Gauguin, Sunyer. El paisatge a la col·lecció Carmen
Thyssen, per dedicar l’edició del curs a la temàtica de l’exposició
-no en concret a la citada, sinó en general- entesa com el mitjà
d’expressió per excel·lència dels museus.
Des del punt de vista dels continguts, es tractaran diferents qüestions
relacionades amb la programació, el projecte i la realització d’una
exposició, des de la idea inicial fins a la realització final i la seva
avaluació. El curs contempla la reflexió sobre casos concrets, com
ara l’exposició de CaixaForum, i una taula rodona en la que es
presentaran diferents experiències de museus i centres patrimonials
de les terres de Lleida i Aran.
Llengua d’impartició: Català i castellà
Coordinació
Equip docent

Hores lectives
Espai
Preu
Places

Immaculada Lorés Otzet (Departament d’Història de l’Art i
Història Social de la UdL) i Carme Alòs Trepat (Xarxa de Museus de les terres de Lleida i Aran)
Jordi Abella Pons (Ecomuseu de les Valls d’Àneu), Mikel
Asensio Brouard (Universitat Autònoma de Madrid), Julia
Beltrán de Heredia Bercero (Museu d’Història de Barcelona),
Carolina Desel González (Musèu dera Val d’Aran), Jaume
Espinagosa Marsà (Museu Comarcal de l’Urgell), Carles
Fargas (Fargas-Garau SL), Antoni Garau (Fargas-Garau, SL);
Joan Eusebi Garcia Biosca (arqueòleg medievalista), Glòria
Martínez Llabrés (gmm/comunicació), Montserrat Macià
Gou (Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal), Fernando
Muñoz Gómez (Intervento), Maribel Pedrol Esteve (Espai
Cultural dels Canals d’Urgell), Eva Perisé Farrero (Museu
Hidroelèctric de Cabdella), Miguel Ángel Rodríguez Lorite
(Intervento), Josep Ros Mateu (Museu de Guissona-Eduard
Camps), Isabel Salgado Gispert (Fundació “la Caixa”) i
Montse Sampietro Sorolla (Fundació “la Caixa”)

ALLOTJAMENT

PROGRAMA
Dijous 4
09.30-10.00 h Inauguració del curs a càrrec de Carme Alòs
(presidenta de la Xarxa de Museus de les terres de
Lleida i Aran), Joan Biscarri (vicerector d’Activitats
Culturals i Projecció Universitària de la UdL) i Isabel
Salgado (sots-directora de l’Àrea de Cultura del
Departament d’Exposicions d’Art de la Fundació “la
Caixa”)
Isabel Salgado
10.00-12.00 h Les exposicions del CaixaForum
Joan Eusebi Garcia
12:00-14:00 h De la idea al projecte (I). La construcció del discurs
Mikel Asensio
16.00-18.00 h L’avaluació com a inversió per a una planificació
eficaç
Miguel Ángel Rodríguez i Fernando Muñoz
18.00-20.00 h Disseny i producció d’exposicions en temps de crisi
Divendres 5
Glòria Martínez
09.00-11.00 h Exposició i turisme: estratègies per a la captació de
visitants
Montse Sampietro
11.30-13.30 h Entre les obres i el públic. El projecte educatiu entorn a les exposicions
Carles Fargas i Antoni Garau
15.30-17.30 h De la idea al projecte (II). L’exposició del discurs
18.00-20.00 h Visita a l’exposició Rusiñol, Monet, Gauguin,
Sunyer. El paisatge a la col·lecció Carmen Thyssen.
CaixaForum-Lleida
Dissabte 6
Julia Beltrán
09.00-11.00 h La renovació de l’exposició permanent: els centres
arqueològics del Museu d’Història de Barcelona
Carolina Desel, Jaume Espinagosa, Montserrat
Macià, Eva Perisé, Maribel Pedrol, Josep Ros
Moderador: Jordi Abella
11.30-13.30 h Taula rodona: “Exposicions”

20
CaixaForum Lleida
79,06 € estudiantat UdL / 90,00 € la resta
50

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

Amb la col·laboració de:

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

