jornades universitàries

Trobada d’Aules de Teatre Universitàries
19 i 20 de juny de 2015
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Campus Miramarges. Carrer Sagrada Família, 7 (mapa)
Inscripcions fins al 12 de juny, a través d’aquest formulari

Objectius
La trobada s’organitza amb l’objectiu de recuperar un espai d’encontre i d’intercanvi per a les aules de teatre universitari.
Aquest espai permetrà compartir la situació actual i dibuixar noves propostes per continuar fent créixer la tasca de les aules de
teatre a les universitats dels territoris de la regió Vives.

PROGRAMA
Divendres, 19 de juny

20 h

Fi de la sessió

16 h
		
		
16.30 h
		
		
		
		
		

Recepció de participants. Vestíbul principal 		
de l’Edifici F. Campus Miramarges.

21 h		 Sopar (Casino de Vic. Carrer de Jacint 		
			 Verdaguer, 5. 08500 Vic)

Benvinguda. Sala Segimon Serrallonga. 		
Edifici Torre dels Frares.
Joan Masnou, vicerector de Relacions
Internacionals i Formació Contínua de la
Universitat de Vic- Universitat Central de 		
Catalunya (UVic-UCC)

Dissabte, 20 de juny

16.45 h
		
		
		
		
		
17.15 h
		
		
		
18.45 h		
		
19 h
		
		

Recorregut per la història del teatre 		
universitari i encaix de les propostes teatrals
en la universitat d’avui.
Dolors Rusiñol, directora de l’Aula de 		
Teatre de la UVic-UCC
Taula rodona. Presentacions de la situació 		
actual i inquietuds de cada aula.			
Modera: Aula de Teatre de la UVic-UCC
Pausa
Recull i debat dels principals punts d’interès.
Modera: Aula de Teatre de la UVic-UCC en 		
col·laboració amb la resta de participants.

10 h		 Organització de la dinàmica dels grups de 		
			 treball
			 Modera: Aula de Teatre de la UVic-UCC
10.30 h		 Grups de treball (amb zones de descans i 		
			 esmorzar buffet)
12.30 h		 Relats dels grups de treball
		 Portaveus de cada grup
13 h

Conclusions, compromisos i acords

13.30 h		 Dinar ( Restaurant Ca l’U. Carrer de la Riera,
			 25. 08500 Vic)

Universitat Abat Oliba CEU. Universitat d’Alacant. Universitat d’Andorra. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat de Barcelona. Universitat de Girona.
Universitat de les Illes Balears. Universitat Internacional de Catalunya. Universitat Jaume I. Universitat de Lleida. Universitat Miguel Hernández d’Elx.
Universitat Oberta de Catalunya. Universitat de Perpinyà Via Domitia. Universitat Politècnica de Catalunya. Universitat Politècnica de València. Universitat
Pompeu Fabra. Universitat Ramon Llull. Universitat Rovira i Virgili. Universitat de Sàsser. Universitat de València. Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya.
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Allotjament recomanat
Seminari Vic (Ronda Francesc Camprodon, 2. 08500 Vic. Telèfon 938 861 555).
Preu per habitació i nit amb desdejuni:
•
Habitació doble-twin (2 llits): 66 € i 56 € si s’utilitza com a individual.
•
Habitació doble (llit de matrimoni): 71 €.
•
Habitació individual: 45 €.
•
Triple: 83 €.
•
Quàdruple: 110 €.
Taxa turística: 0,50 € per persona i nit.
Hotel NH Ciutat de Vic (Passatge Can Mastrot, s/n. 08500 Vic. Telèfon 913 984 639).
Preu per habitació i nit:
•
18 de juny: 88 € habitació doble-twin (111,80 € amb esmorzar) i 73 € habitació individual (84,90 € amb
esmorzar).
•
19 de juny: 75 € habitació doble-twin (98,80 € amb esmorzar) i 60 € habitació individual (71,90 € amb
esmorzar).

Twitter i Facebook
La trobada es podrà seguir a través de Twitter amb l’etiqueta #fòrumvives i a través del grup Aules de Teatre
Universitàries a Facebook.

Més informació:
A/e: secretaria.executiva@vives.org
Telèfon: 964 729 095

