Patrocina:

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
A) DADES PERSONALS
DNI o passaport

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 el llibret informatiu dels cursos d’estiu de properes edicions.
Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals, de forma específica, 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
			
Reducció del 15%, si s’efectua
l’ingrés abans del dia 30 de maig de 2008

A * 0,85

B

Reducció del 10%, si s’efectua
l’ingrés entre el 2 i el 20 de juny de 2008

A * 0,90

C

A

Codi: 02A3

Àmbit: Art i Humanitats

ARQUITECTURA I FORMES ARTÍSTIQUES MEDIEVALS:
ÚS I FUNCIÓ II
Dates: Del 14 al 17 de juliol

Localitat: La Seu d’Urgell

Coordinació: Francesca Español Bertran (Departament d’Història
de l’Art de la Universitat de Barcelona) i Francesc Fité Llevot
(Departament d’Història de l’Art i Història Social de la UdL)
Equip docent: Jordi Casanovas Miró (MNAC), Rafael Cómez
Ramos (Universitat de Sevilla), Francesca Español Bertran
(Universitat de Barcelona), Francesc Fité Llevot (UdL), José Luis
Hernando Garrido (Museo Etnográfico de Castilla y León), Joaquim
Graupera Graupera (CHC de Mataró), Jesús Francesc Massip Bonet
(Universitat Rovira i Virgili) i Juan Carlos Ruiz Souza (Universitat
Complutense de Madrid)
Resum del curs: La història de l’art s’interroga cada cop més sobre l’ordinació i l’ús dels espais sagrats medievals, aspectes que el
pas del temps i els canvis litúrgics han modificat substancialment.
Les fonts històriques, els cerimonials, etc., esdevenen instruments
essencials a l’hora de restituir la seua funció originària i d’avaluar
la interrelació de l’arquitectura amb el mobiliari, els vasos i els llibres litúrgics emprats en el ritual. El curs tractarà sobre totes aquestes qüestions en el marc de l’art religiós, però en el context profà
contemporani. Aquest curs, com cada any, s’adreça als estudiants
universitaris i a totes les persones interessades per la història, l’arqueologia i l’art dels segles medievals.

Francesca Español
16.00-18.00 h Usos musulmans en terres cristianes: dels espais
mudèjars als induments

Vull allotjar-me en el Centre Residencial i de Serveis de la Seu d’Urgell.

Dimarts 15

Rafael Cómez
09.30-11.30 h L’Alcázar del rei Pere a Sevilla com a espai
intercultural
Juan Carlos Ruiz
12.00-14.00 h L’Alhambra: espais i funcions
Joaquim Graupera
16.00-17.00 h Eines i recursos per a la microhistòria: l’arquitectura
baixmedieval al Maresme
17.00-19.00 h Visita a la Catedral i al Museu Diocesà
Dimecres 16

ALLOTJAMENT

Sortida a Tolosa de Llenguadoc

Dijous 17

Jordi Casanovas
09.30-11.30 h La sinagoga a l’Occident medieval
Francesc Fité
12.00-14.00 h La devoció a la Santa Creu: espais de culte i
pràctiques culturals
Francesca Español
16.00-18.00 h Palaus abacials i reials en el si dels monestirs
medievals

Marqueu els dies d’estada en el centre d’allotjament (es compta des de l’hora
de sopar fins a la de dinar de l’endemà):
Dilluns 7
Dijous 10
Diumenge 13
Dimecres 16

Dimarts 8
Divendres 11
Dilluns 14
Dijous 17

Nombre total de nits 		
			
25 € * D
Import de l’allotjament
			
Import total a ingressar
A/B/C + E
(matrícula + allotjament)

Dimecres 9
Dissabte 12
Dimarts 15
Divendres 18
D
E

Ingresseu l’import total al compte 0049-1886-71-2110641087 del banc
Santander.
Feu constar el codi V08001 en l’imprès bancari.
Vull assistir a una de les vetllades de la Universitat d’Estiu al Parc del Segre
(sopar fred gratuït):
		
		

Dimecres 9
Dimarts 15

Nombre d’hores lectives: 30

Empleneu aquest apartat si us interessa compartir cotxe:
Trajecte
Dia
Hora
Tinc vehicle: Sí
No

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Autoritzo a facilitar el meu telèfon a qui vulgui compartir cotxe per fer el
mateix desplaçament

Preu: 60 €

La Universitat d’Estiu només actua d’intermediària, no es fa responsable de
cap inconvenient que pugui sorgir

Límit de places: 30
Programa:
Dilluns 14
09.30-09.40 h Presentació del curs
José Luis Hernando
09.40-11.40 h Epigrafia i litúrgia en el romànic tardà hispà
Jesús Francesc Massip
12.00-14.00 h Construccions efímeres a l’entorn àulic

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@culturals.udl.cat - Web: http://estiu.udl.cat/

ABONAMENT DELS DRETS DE MATRÍCULA
Indiqueu el compte on voleu que es faci efectiva, si s’escau, la devolució de
l’import de la matrícula:
Codi de l’entitat
Codi de l’agència
Dígits de control
Número de compte

