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RELACIÓ CURSOS UNIVERSITAT D’ESTIU URV - UETE 2013
De l’1 al 12 de juliol de 2013

MATRÍCULA
Període de matrícula: des del 2 de maig ﬁns a l’inici dels
cursos, sempre i quan hi hagi places vacants.
Sistema de matrícula:
• Via Internet: des de la plana web de la URV:
http://www.urv.cat
• De manera presencial:
A la secretaria del Campus Terres de l’Ebre.
En qualsevol cas, una vegada es disposi del full d’inscripció,
cal realitzar l’ingrés corresponent a l’import de la matrícula
al compte corrent :

TORTOSA
Una nova manera de pensar: el pensament integral (600499)
De l’1 al 5 de juliol (20 h / 2 crèdits)
Agroalimentació i desenvolupament rural: un binomi per al
futur (600500)
De l’1 al 3 de juliol (15 h / 1,5 crèdits)
El llenguatge de les arts (Soundpainting workshop) (600502)
Del 9 al 12 de juliol (25 h / 2,5 crèdits)
JESÚS
Esplendor del Renaixement i lletres del Barroc (600501)
De l’1 al 3 de juliol (15 h / 1,5 crèdits)

2013 - 3074 - 66 - 0210238244

Si us matriculeu en més d’un curs, cal que realitzeu ingressos diferents per a cadascun d’ells.
Una vegada feta la inscripció i realitzat el pagament, cal fer
arribar a la Secretaria del Campus Terres de l’Ebre la següent documentació:
1. Full d’inscripció
2. Resguard de pagament.
3. Beneﬁciaris de descomptes: document que ho acrediti,
és a dir:
• Becaris: credencial.
• Matrícula més d’1 curs: Full d’inscripció de tots els
cursos.

INFORMACIÓ
PREUS MATRÍCULA
CERTIFICAT APROFITAMENT

CERTIFICAT ASSISTÈNCIA

92 €

70 €

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
CAMPUS TERRES DE L’EBRE
Avda. Remolins, 13-15 · 43500 Tortosa
Telèfons: 977 46 40 30 // 977 46 40 32
Fax: 977 464 025
A/e: cte.uete@urv.cat

Beques i ajuts
Els alumnes que es matriculin a qualsevol curs de la Universitat d’Estiu a les Terres de l’Ebre poden beneficiar-se de diferents tipus d’ajuts:

Esplendor
del Renaixement
i lletres del Barroc

1. Becaris: La Universitat d’Estiu finança el 50% dels cursos en que
es matriculi l’alumne sempre que acrediti documentalment la
seva condició de becari/ària al curs 2012-2013 ja sigui pel MEC,
per la CIRIT, de col·laboració amb la URV o de col·laboració en
departament o altres beques oficials per als estudiants de 3r cicle.
2. Alumnes que es matriculin de més d’un curs:
- Primer curs matriculat: 100% de l’import de la taula de preus de
matrícula.
- A partir del segon curs i endavant: 10% de descompte de la
taula de preus de matrícula.
3. Beques dels Consells Comarcals: Cada Consell Comarcal subvencionarà una part de la matrícula als estudiants universitaris de
la seva comarca que es matriculin a qualsevol dels cursos de la
Universitat d’Estiu URV-UETE.
Informació a:

• Baix Ebre:
• Terra Alta:
• Ribera d’Ebre:

(600501)

977 445 308
977 420 018
977 401 851

De l’1 al 3 de juliol

Acreditacions d’estadis
Els certificats d’aprofitament de la Universitat d’Estiu de la URV són
vàlids per a l’acreditació d’estadis (sexennis), d’acord amb l’Ordre
de 4 de novembre de 1994 sobre procediments de reconeixement
dels estadis de promoció als funcionaris de carrera docents no universitaris.
Per a més informació, adreceu-vos al departament d’Educació, al
telèfon 977 448 711.

JESÚS

Reconeixement acadèmic:
Patrocina:

Gràfica Dertosense, s.l.

En aquest ingrés ÉS IMPRESCINDIBLE indicar: nom i
cognom de l’alumne i codi del curs.

Universitat d’Estiu
URV - UETE 2013
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DIRECCIÓ:
Emigdi Subirats, escriptor i crític literari
COORDINACIÓ:
Francesc Massip, professor del Departament de Filologia Catalana de la URV
De l’1 al 3 de juliol de 2013

DURADA:

15 hores

LLOC:

Edifici d’ús múltiple de l’EMD de Jesús

SUPORT:

Ajuntament de Tortosa
Diputació de Tarragona
EMD Jesús

DESTINATARIS: Adreçat a estudiants de Filologia Catalana i altres filologies, i també a estudiants d’humanitats.
OBJECTIUS:

El curs pretén analitzar l’esplendor cultural i social de la Tortosa renaixentista.
L’aproximació es realitza des d’un vessant històric pel coneixement dels
recursos patrimonials de la ciutat i la
seva relació amb els autors de l’època.
Des del vessant literari, es contextualitza el període i s’exemplifiquen autors
rellevants vinculats al territori.

9.00-10.30 h

“Los col·loquis de la insigne ciutat de
Tortosa”
Enric Querol, filòleg

10.30-12.00 h

“Una ciutat renaixentista”
Hilari Muñoz, historiador

Dilluns 1 de juliol
8.30-9.00 h

DATES:

Dimarts 2 de juliol

PROGRAMA

9.00-10.30 h

Recepció, lliurament de documentació
i presentació del curs
Emigdi Subirats, director del curs
Xavier Farré, sotsdirector del campus
de les Terres de l’Ebre (URV)
“Contextualització del Renaixement.
Entrar al Renaixement amb calces de
fusta: la literatura catalana al segle
XVI”
Francesc Massip, professor del Departament de Filologia Catalana de la
URV

12.00-12.30 h Descans
12.30-14.30 h “Trepitjant la Tortosa renaixentista”
Hilari Muñoz, historiador

Dimecres 3 de juliol
9.00-10.30 h

“Pere Galès i el cisma religiós”
Emigdi Subirats, investigador literari

10.30-11.00 h Descans

10.30-11.00 h

Descans

11.00-12.30 h “L’eclosió del Barroc: Francesc Vicenç
Garcia”
Francesc Massip, professor del Departament de Filologia Catalana de la URV

11.00-12.30 h

“Lo pare Francesc Mulet”
Emigdi Subirats, investigador literari

12.30-13.30 h

“Francesc de la Torre i Sevil”
Enric Querol, filòleg

13.30-14.30 h

“Pere Vicent Sabata”
Enric Querol, filòleg

12.30-13.30 h “El grup de treball Despuig”
Albert Aragonès, professor de català
13.30-14.30 h Taula rodona: “L’escriptor i polític
Cristòfor Despuig”
Enric Querol, filòleg
Emigdi Subirats, investigador literari
Hilari Muñoz, historiador

