5 Batalles de l’Edat Mitjana
1a Edició
Codi: 198027
Tipologia: Curs d'estiu
Crèdits: 1.00
Idioma: Català
Data d'inici: 13/07/2020
Data de finalització: 18/07/2020

Horari: El curs durarà 6 dies (una batalla de dilluns a divendres, i el dissabte es farà balanç). Cada dia es penjaran, a 1a hora del
matí, els materials (traduccions de les cròniques, comentaris dels professors, imatges i suport audiovisual) i els alumnes els podran
anar llegint al llarg de tot el dia. Com que es tracta d’un curs en línia, no hi ha un horari definit: els alumnes tenen tot el dia per llegir
els textos penjats i intervenir en els fòrums.
Lloc de realització: http://lletresibits.cat
Places: 50

Preus i descomptes
Preu: 55 €
Graduats i estudiants UdG 35€

Raons per fer el curs

Passar-s’ho bé aprenent o aprendre passant-s’ho bé amb l’estudi de batalles tan interessants com les de Joc de trons, o
fins i tot més.
Conèixer la història d’Europa i de la Corona d’Aragó a l’edat mitjana.
Conèixer l’art de la guerra i descobrir com es narrava una batalla a l’edat mitjana.

Els estudiants de la Universitat de Girona podran reconèixer 1 ECTS (crèdit de reconeixement acadèmic) per la participació en cada
edició dels Cursos d'Estiu de la Xarxa Vives d'universitats, amb independència dels cursos en què s'inscriguin. És a dir, només es
podrà reconèixer 1 ECTS per CURS ACADÈMIC.

Presentació
Estudi de cinc batalles de l’edat mitjana, tant marítimes com terrestres, a partir de cròniques i documents medievals que es
presentaran traduïts, amb el suport d’imatges de l’època (tapissos, miniatures, frescos), de gràfics i, fins i tot, d’animacions digitals.

Objectius
Divulgar la literatura, la història i l’art de l’edat mitjana a partir de cinc batalles que van tenir un paper important en la història
d’Europa.

Sortides professionals
Curs recomanable per a estudiants dels graus de la Facultat de Lletres (Filologia Catalana, Filologia Hispànica, Filologia Romànica,
Història, Història de l’Art, Comunicació Cultural) i també del grau de Disseny i Desenvolupament de Videojocs de l’Escola
Politècnica Superior.

A qui s' adreça
Als aficionats a la història medieval.
Als amants dels jocs d’estratègia.
Als estudiants de la Facultat de Lletres i del grau de Disseny i Desenvolupament de Videojocs.

Requisits d'admisió
–Ganes d’aprendre i de passar-s’ho bé.
–Cal disposar d'ordinador amb connexió a internet.

Pla d'estudis
5 Batalles de l'Edat Mitjana
1. Saxons contra normands: de la batalla de Hastings (14-X-1066) al Tapís de Bayeux
Joan Manuel Soldevilla, de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres
José Manuel Cerda, de la Universidad de los Andes de Santiago de Chile.
2. Cristians contra sarraïns: la batalla de les Navas de Tolosa (16-VII-1212)
Martín Alvira Cabrer, de la Universitat Complutense de Madrid
3. Jaume I contra els sarraïns de València: la batalla que mai no va tenir lloc (estiu del 1237)
Xavier Renedo, de la Universitat de Girona
4. La Corona d’Aragó i Sicília contra Carles d’Anjou i el regne de Nàpols: la batalla naval de Nicòtera (octubre del 1282)
Marta Peracaula i Xavier Renedo, de la Universitat de Girona
5. La Corona d’Aragó contra Pisa: la batalla de Lucocisterna (29-II-1324)
Josep Antoni Aguilar, de la Universitat Catòlica de València

Titulació
Curs d'Estiu: 5 Batalles de l'Edat Mitjana, per la Fundació UdG: Innovació i Formació

Metodologia
Es tracta d’un curs en línia, d’una setmana de durada. Cada dia es pengen al web les traduccions de les cròniques medievals que
relaten batalles i també els comentaris d’un o de diversos especialistes en la matèria. Tant les traduccions com els comentaris són de
caràcter divulgatiu; per tant, són a l’abast del públic en general. No es necessiten coneixements avançats per poder seguir el curs i,
sobretot, per poder gaudir-ne. Hi ha haurà diversos fòrums perquè els estudiants puguin posar-se en contacte amb els professors per
fer-los les preguntes i les observacions que creguin convenients.

Sistema avaluació
D’una banda, s’ha de presentar un comentari crític del curs; de l’altra, es tenen en compte les intervencions en els fòrums diaris.

Finançament
Finançament
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo - FUNDAE
(anteriorment Fundación Tripartita)
Els treballadors d’una empresa privada, als qui aquesta pagui la matricula, tenen la possibilitat de bonificar-la a través de
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo – FUNDAE (abans conegut com a Fundació Tripartita).
Per gestionar aquesta bonificació us heu de posar en contacte amb el Departament de Recursos Humans de la vostra empresa.
Per a més informació feu clic aquí.

Quadre docent
Direcció
Coordinació
Josep Antoni Aguilar Àvila
Professor de llengua i literatura catalanes de la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir.

Xavier Renedo Puig
Professor de literatura medieval i d’expressió escrita de la Universitat de Girona.

Professorat
Josep Antoni Aguilar Àvila
Professor de llengua i literatura catalanes de la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir.

Martín Alvira Cabrer
Professor i investigador d’història medieval de la Universitat Complutense de Madrid.

José Manuel Cerda
Universidad de los Andes, Santiago de Chile

Marta Peracaula Bosch
Professora de pedagogia de la Facultat d’Educació de la Universitat de Girona.

Xavier Renedo Puig
Professor de literatura medieval i d'expressió escrita de la UdG

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Departament de Filologia i Comunicació de la UdG
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