uned sènior
Que la formació no s’aturi

FIGUERES
CURS 2018 - 2019

Matrícula oberta ﬁns al 20 d’octubre a:
portal.uned.es

1R Semestre
Dimarts de 6 a 8

ELS SECRETS DEL TEATRE
Curset pràctic de la teoria del teatre, que s'adreça
directament a millorar-nos com a espectadors. No pujarem
a l'escenari, farem un tast de la història del teatre occidental,
i altres formes teatrals d’altres cultures; coneixerem els
muntatges. Analitzarem els continguts, i diferents elements
que fan possible la creació. Seguirem l’actualitat dels
escenaris a través de la crítica. Aprendrem a ser “crítics”
des del nostre lloc d’espectadors.

Professor: Alfons Gumbau
Inici curs: dimarts 9 d'octubre
Dimecres de 6 a 8

EVERYDAY ENGLISH
Aprendre a comunicar-se en les situacions del dia a dia.

Professora: Aurora Malè
Inici curs: dimecres 10 d'octubre
DESCOBRIM ELS ESPAIS NATURALS
Tens el privilegi de viure al nord-est de Catalunya, un
territori amb extraordinària diversitat natural, cultural i
paisatgística. El curs en presenta els espais naturals, valors

i la fauna. Gaudeix-ne.

Professor: Josep Ma. Dacosta
Inici curs:

2N Semestre
Dimarts de 6 a 8

LA MIRADA DE L’ART
Partint de l'arribada del professor de dibuix i gravat Juan
Nuñez a la ciutat de Figueres resseguirem l'abast de la
seva ombra en la producció artística empordanesa i
coneixerem els mestres de la pintura empordanesa.

Professor: Eduard Bech
Inici curs: dimarts 5 de febrer
Dimecres de 6 a 8

DESCOBRIMENTS I INVENTS QUE ENS HAN CANVIAT LA VIDA

coneixements de fòrmules i història durant l'exposició dels
domini del foc, la roda, l'agricultura, l'escriptura, etc.

Professor: Lluís Sabater
Inici curs: dimecres 6 de febrer
LES VEUS DE L’ÒPERA: músiques, gèneres i estils
Curs destinat al coneixement dels tipus de veus que
intervenen en una producció operística. Del barroc al
segle XX, passant per comèdia, drama, realisme,
impressionisme, simbolisme i expressionisme. Amb
autors com Hendel, Mozart, Puccioni, Wagner, Strauss,
Debussy i Berg. Aprofundirem en alguns dels intèrprets
més cèlebres de tots els temps i n'apreciarem les
qualitats instrumentals i interpretatives.

Professor: Miquel Alsina
Inici curs:

Més informació i horaris a:
www.unedgarrotxa.cat - info@olot.uned.es - 972 27 22 82

