CURS EN LÍNIA
Del 19 al 23 de juliol de 2021

03W1

LECTURA I INTERPRETACIÓ DE PERGAMINS MEDIEVALS
L’objectiu principal del curs és realitzar una aproximació a la vida quotidiana de l’edat mitjana mitjançant la pràctica de la lectura i la interpretació de textos
(paleografia i diplomàtica), a partir de fons documentals de diversos arxius. Ens acostarem al món de la mort, de les relacions familiars, dels oficis, del comerç
i dels contractes agraris a través de les tipologies documentals més característiques (testaments, inventaris, capítols matrimonials, heretaments, establiments
emfitèutics, compravendes, donacions, etc.).
Atesa l’extensió cronològica que abraça el curs, es veurà més d’un tipus d’escriptura i l’evolució que segueixen diferents sistemes de datació i diverses abreviatures
i grafies, així com diferents tipus documentals. L’objectiu, en aquest sentit, és l’adquisició dels recursos i les tècniques bàsiques per a una correcta lectura i interpretació dels textos d’aquells temps.
La diversitat documental ens permetrà extreure informacions de gran interès per a diversos àmbits d’estudi, com la història local, la història de les mentalitats, la
genealogia, les lleis, l’estructura i organització de la societat o les relacions de propietat, entre d’altres.
Llengües d’impartició: Català i castellà

Coordinació: Núria Preixens Vidal (Departament d’Història de la UdL)

Equip docent: Joan J. Busqueta Riu (UdL), José María de Francisco Olmos (Universitat Complutense de Madrid), Carles Gascón Chopo (Institut d’Estudis Comarcals
de l’Alt Urgell), Lluís Obiols Perearnau (Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell) i Núria Preixens Vidal (UdL)
Durada: 20 hores

Preu: 55,34 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta

MODALITAT
Curs en línia que es realitzarà a través del Campus Virtual de la Universitat de Lleida. El curs se seguirà de manera sincrònica.

METODOLOGIA

Les sessions del curs s’impartiran a través de l’eina Videoconferència del campus virtual. En l’espai Recursos s’hi penjaran eines i documents relacionats amb les
matèries treballades.

Patrocinen:

PROGRAMA

INFORMACIÓ I MATRÍCULA

Dilluns 19

La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

09.00-11.00 h
11.00-13.00 h
Dimarts 20
09.00-13.00 h
Dimecres 21
09.00-13.00 h
Dijous 22
09.00-13.00 h
Divendres 23
09.00-11.00 h
11.00-13.00 h

José María de Francisco
Lliçó inaugural: “Cuestiones cronológicas y problemas de datación en la documentación medieval”
Núria Preixens
Iniciació a la paleografia. Bases paleogràfiques, sistemes d’escriptura, símbols abreviatius i sistemes de datació.
Núria Preixens
Arxivística i documentació: arxius, fonts primàries i tipologies documentals
Joan J. Busqueta
Documentació econòmica: privilegis de fires i mercats, compravendes, contractes, censals, etc.
Núria Preixens
Documentació de l’àmbit familiar: testaments, capítols matrimonials, inventaris i aniversaris.
Carles Gascón i Lluís Obiols
Lliçó de cloenda: “La documentació municipal de la Seu d’Urgell durant l’edat mitjana”
Núria Preixens
Exercici final d’avaluació

Envieu-nos a estiu@udl.cat la butlleta de matrícula disponible a http://estiu.udl.cat
Consulteu els descomptes en el preu de la matrícula a http://estiu.udl.cat

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
Tots els cursos tenen places limitades. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els
cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions.
Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui
possible i se’ls hi oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar
l’import pagat.
Per a més informació sobre la Universitat d’Estiu:
Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

