ACTIVITATS AMB RECONEIXEMENT DE CRÈDITS – SEGON SEMESTRE DEL CURS 2021-2022

N.

1

Activitats

Academia Marginalis.
Debats sobre temes
marginals a la història
de l’art

Crèdits
(optatius)

Tipus
d’avaluació

2

Assistència

1

Aprofitament

Tríptic

2

Bases de dades
aplicades als Sistemes
d’Informació
Geogràfica

3

Color gòtic: Material.
Textura. Superfície.
Figuració

4

Conèixer les
al·legacions
jurídiques catalanes
(segles XVII-XVIII).
Les fonts des de la
història, el dret i la
documentació

1

1

Assistència

Assistència i
aprofitament

Entitat oferent
i telèfon d’informació per als
estudiants
Departament d’Història de l’Art
934 037 572
934 037 573
934 039 032

Departament de Geografia
toni.carneros@ub.edu

Departament d’Història de l’Art
934 034 413

Facultat de Geografia i Història (i les
Facultats de Dret i d’Informació i
Mitjans Audiovisuals)
Tel.: 934 037 967
A/e professora: marielafargas@ub.edu

Dates d’impartició

Observacions

Les sessions es duran a terme tant a la
Facultat de Geografia i Història com a la
Febrer-juny (els dies es Llibreria Byron (carrer Casanova,
fixaran amb més detall Barcelona), en funció de la disponibilitat dels
en funció de la
espais i de les dates.
disponibilitat d’espais)
Inscripcions: Del 15 de gener al 7 de febrer
2, 3, 4 i 5 de maig de
2022
El curs és planteja on line i presencialment en
el cas del professorat vinculat a la UB o
resident a Catalunya. Si no es poden ajustar
27 i 28 d’abril de 2022 les dues opcions, o existeix una situació
(podrien variar si no hi sanitària que no ho faci possible, es faria tot
ha disponibilitat
a través de la xarxa.
d’espai)
El curs es dirigeix a persones interessades en
les arts d’aquest període i, per extensió, en
les arts segles medievals i d’època moderna.

2, 9, 16 i 23 de març de
Inscripcions: Del 25 de gener al 2 de març
2022 (de 16 h a 20 h)

5

Excavacions a la
vil·la romana de
Llorís (Isona i Conca
Dellà)

6

Jornades Herències
del Barroc V

7

Laboratori de recerca:
agents de la primera
globalització

8

Picasso, Miró i Dalí

9

Pràctiques de
laboratori
d’arqueologia
medieval

10

Treball i anàlisi amb
QGIS 3

11

Viatge d’estudi a
Palerm

3

1

1

Aprofitament

Institut d’Arqueologia de la Universitat
de Barcelona
Tel.: 934 037 550
garces@ub.edu

La realització d’aquesta intervenció
arqueològica dependrà de les condicions
sanitàries en el moment de la seva execució i,
Del 13 de juny a l’1 de també, de la resolució dels projectes
juliol
quadriennals del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya en matèria
d’excavacions arqueològiques pel període
2022-2025.

Aprofitament

Departament d’Història de l’ Art de la
UB
934 037 577

20 abril

Aprofitament i
assistència

Àrea d’Història Moderna
Informacions via correu electrònic:
idamauro@ub.ub
diegosola@ub.edu

Sessions presencials,
els dimecres a la tarda,
de 15.30 a 17.00: 16 de
febrer, 2, 16 i 30 de
març, 20 d’abril, 4 i 18
de maig

Aprofitament

Secció d’Història de l’Art.
Departament Historia i Arqueologia
Del 10 febrer al 26
(UB)
maig (dijous de 10 h a
Tel.: (0034) 608 252 893
13 h)
A/e professora: michela.rosso@ub.edu

2

Assistència

Departament d’Història i Arqueologia secció d’Història Medieval, Moderna,
1 de febrer – 31 de
Paleografia i Diplomàtica.
maig de 2022
msancho@ub.edu
934 037 935

1

Aprofitament

Departament de Geografia
toni.carneros@ub.edu

22, 24, 29 i 31 de març
de 2022

Aprofitament

Àrea d’Història Medieval, Moderna,
Paleografia i Diplomàtica.
Informacions per correu electrònic:
idamauro@ub.edu
salvatore.marino@ub.edu

4 dies entre juny i juliol
(dates pendents de
confirmació)

3

2

Inscripcions: Del 17 de gener al 15 d’abril

Es preveu realitzar una visita guiada per la
professora al Museu Picasso de Barcelona
(en horari de classe, data a concretar).

VIII Congrés
d’Història i Cinema:
Col·lapses
12
civilitzatoris. Quan la
distòpia surt de la
pantalla
XI Abrils de
l’Hospital, a la
13
Università degli Studi
di Cagliari (Sardenya)

1

1

Assistència i
aprofitament

Assistència

Centre d’Investigacions Film-Història /
Del 20 al 22 de juliol
CEHI
de 2022
congresocine@ub.edu
IRCVM.
ircvm@ub.edu
magna.ars@ub.edu
aconejo@ub.edu

6-7 juny

S’impartirà en diversos espais de la quarta
planta de la Facultat de Geografia i Història
(Montalegre, 6. Barcelona). Per més
informació: www.ub.edu/congresocine

