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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 re·
gistrat 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 protec·
ció de dades. El titular de les dades por 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.

DADES PERSONALS

Signatura:

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 TÍTOL
 
 
 
 

Import de la matrícula dels cursos   
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits   A
 
Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés durant 
el mes de maig de 2012* A x 0,90 B

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.

* El descompte no s’aplicarà 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 / Para más información: Tel. 973 70 33 90 · Fax 973 70 33 98 · A/e: estiu@estiu.udl.cat · http://estiu.udl.cat

ALLOTJAMENT
23U5 Art i Humanitats

LA FOTOGRAFIA DOCUMENTAL, 
L’ANÀLISI DELS PERSONATGES 
URBANS

Del 23 al 27 de juliol
La Seu d’Urgell

Aquest curs està dirigit als fotògrafs que tinguin interès en desen·
volupar un projecte en la línia de l’obra de Miguel Trillo i sota la seva 
direcció, tot aprofitant la gran experiència de l’autor en treballs so·
bre la vida i els personatges de la ciutat. 
El curs tindrà una part teòrica, que versarà sobre la fotografia con·
temporània i el retrat de la denominada “cultura juvenil”, i una part 
pràctica, que dedicarem a la realització de retrats i natures mortes 
en territoris urbans. També hi haurà sessions dedicades a comen·
tar l’obra de Miguel Trillo i les fotografies aportades pels alumnes 
al començament del curs. La darrera activitat consistirà a editar el 
material elaborat pels alumnes com a resultat de les pràctiques re·
alitzades. 
Per matricular·se al curs cal tenir coneixements pràctics de foto·
grafia i, en realitzar la inscripció, les persones interessades han de 
presentar un breu currículum fotogràfic amb mostres de treballs re·
alitzats (dossier fotogràfic, reportatge). Aquest material serà visionat 
durant el curs. La selecció es farà per rigorós ordre d’inscripció i de 
currículum.

Observacions: És imprescindible portar equipament fotogràfic. També es 
aconsellable portar un ordinador portàtil.

Coordinació Xavier Goñi Gracenea (Servei de Reproducció d’Imatge de 
la UdL)

Equip docent Miguel Trillo Huertas (fotògraf)

Hores lectives 30
Espai INS Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu 71,16 € estudiantat UdL / 90,00 € la resta
Places 15

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 23
 Miguel Trillo 
09.30·11.30 h Presentació i revisió dels dossiers aportats pels 

alumnes 
12.00·14.00 h Projecció d’un resum dels treballs de Miguel Trillo
16.00·18.00 h Experiència professional de Miguel Trillo I
 
Dimarts 24 
 Miguel Trillo
09.30·11.30 h Experiència professional de Miguel Trillo II
12.00·14.00 h Localització d’escenaris i motius
16.00·19.00 h Realització pràctica del treball dels alumnes

Dimecres 25 
 Miguel Trillo
09.30·11.30 h Localització d’escenaris i motius
12.00·14.00 h Realització pràctica del treball dels alumnes
16.00·19.00 h Realització pràctica del treball dels alumnes

Dijous 26 
 Miguel Trillo
09.30·11.30 h Localització d’escenaris i motius
12.00·14.00 h Realització pràctica del treball dels alumnes
16.00·18.00 h Edició dels treballs dels alumnes

Divendres 27 
 Miguel Trillo
09.30·11.30 h Edició dels treballs dels alumnes
12.00·14.00 h Edició dels treballs dels alumnes
 

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

Marqueu els dies d’estada en el centre d’allotjament (compta des de l’hora de 
sopar fins a la de dinar de l’endemà): 
 

 
Dilluns 16

 
Dimarts 17 

 
Dimecres 18

 
Dijous 19

 
Divendres 20

 
Dissabte 21

 
Diumenge 22

 
Dilluns 23

 
Dimarts 24

 
Dimecres 25

 
Dijous 26

 
Divendres 27

      

Nombre total de nits  C

Import de l’allotjament  28,00 € x C D

Import total a ingressar (matrícula + allotjament) A/B + D 

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   


