
DADES 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

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 2015



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

15L3  Llengua i Literatura

EL JOC D’ESCRIURE. INICIACIÓ A 
L’ESCRIPTURA LITERÀRIA
Del 13 al 15 de juliol 
Lleida 

Els objectius del curs són: perdre la por a escriure; explorar i poten-
ciar la creativitat; experimentar amb diverses propostes lúdiques per 
estimular l’escriptura i generar textos; disparar idees per desenvo-
lupar possibles històries i conèixer les tècniques i gèneres narratius 
clàssics.
El curs s’adreça a totes les persones interessades en el món de 
l’escriptura literària.

Llengües d’impartició: Català

Coordinació Montserrat Parra Albà (Departament de Filologia Clàssica, 
Hispànica i Francesa de la UdL) i Núria Serrate Cunill (Esco-
la d’Escriptura de Lleida) 

Equip docent Laura López Granell (Escola d’Escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès) i Muriel Villanueva Perarnau (professora 
d’escriptura)

Durada 20 hores lectives

Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 79,06 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta
Places 30

PROGRAMA

Dilluns 13 
Laura López 

09.00-11.00 h  Escriure no és un acte, és un procés. Fases. Els 
quatre creatius

11.30-13.30 h L’escriptor: una veu i dos llenguatges. Els bloquejos: 
com resoldre’ls? Tècniques contra la por a la pàgina 
en blanc, l’excés d’autoexigència, les idees que 
s’encallen o la procrastinació
Laura López

16.00-18.00 h  De la divergència creativa a la identificació del focus 
creatiu i, del focus, al projecte. Creativitat amb focus: 
escriure no com a passeig, sinó com a cacera. Posar 
les tècniques de creativitat a treballar “amb propòsit”

18.15-20.15 h  Resoldre creativament. Del joc, al foc. De l’estímul, 
a la història. De l’anècdota, a la categoria. Treballar 
amb les anècdotes per crear un poema, un conte o 
l’argument d’una novel·la

Dimarts 14 
Muriel Villanueva

09.00-11.00 h  La literarietat com a característica diferencial de l’art 
d’escriure. Aprendre a detectar què fa que un text 
pugui ser classificat com a literatura. L’iceberg. El 
tema i el missatge

11.30-13.30 h Territoris i fronteres dels textos literaris. Entre el jo i 
el no-jo, entre la realitat i la invenció, entre el vers i 
la prosa. Els tres grans gèneres, ahir i avui. Definició 
bàsica del conte
Muriel Villanueva

16.00-18.00 h  Dels fets, al text. Reflexions inicials abans d’encetar 
el camí que va de la idea i la història o argument, al 
text narratiu (en aquest cas, al conte)
De la idea o la història, al personatge o personatges 
(o a la inversa). Personatges necessaris. Tipus de 
personatges i les seves funcions dins de la història

18.15-20.15 h Narrar. Conflicte i resolució. Fer malabars amb els 
fets: triar, estirar, arronsar i ordenar. El suspens i la 
intriga. La tensió dramàtica com a onada

Dimecres 15 
Muriel Villanueva

09.00-11.00 h  Acció! Ara i aquí. Eines bàsiques de l’escena 
com a maó: la descripció, el moviment escènic, el 
sentiment del personatge i la paraula del personatge 
que pensa i que parla. Tècniques bàsiques per a la 
transcripció de diàlegs

11.30-13.30 h La veu que narra. Qui és? On és? Què sap? En què 
es fixa? Com s’expressa? Classificació bàsica. Tria 
de la veu (o veus) adient al nostre text


