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ACTIVITATS CULTURALS I PARTICIPATIVES AMB I SENSE CRÈDITS
EXPOSICIÓ DEU ANYS DEL CLUB ALPÍ UNIVERSITARI (CAU)
NOUS CICLES I PROJECCIONS AL CINEMA

De l’1 al 31 d’octubre de 2012

2012

EXPOSICIÓ DEL CLUB ALPÍ

ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ

SUPORT ALS COL·LECTIUS D’ESTUDIANTS

Deu anys del Club Alpí Universitari (CAU)

Iniciació a la representació estudiantil

Convocatòria d’ajuts per a desenvolupar activitats

El Club Alpí Universitari (CAU) va néixer el 2002 al cim del
Toubkal (Alt Atles), fruit de la il·lusió d'un grup de joves atrets
per la muntanya, la natura i la geografia. Des d'aleshores, el
CAU ha estat una de les associacions més actives de la UAB.

Coneix el funcionament de la representació estudiantil de la
UAB. En quins òrgans pots participar? Com pots dir la teva
com a estudiant a la universitat?
Inscripcions online del 8 al 21 d'octubre de 2012
Convalidable per 2 crèdits ECTS
Preu: 20€

de l’estudiantat de la UAB

Per tal de celebrar el desè anivesari de l'entitat, aquesta
exposició proposa un viatge per la història del CAU, tot
descobrint quines n'han estat les activitats més populars, el
seu paper en la comunitat universitària, així com les nombroses
expedicions realitzades pels seus membres arreu del món,
des dels orígens de l'entitat fins a l'actualitat.
Per a més informació sobre el Club Alpí Universitari:
www.clubalpi.cat
Contacte amb el Club Alpí Universitari:
club.alpi@uab.cat

Iniciació a l'associacionisme estudiantil
Formes part d'alguna associació inscrita en el Directori de
Col·lectius? Vols aprendre com ajudar més a la teva entitat?
Inscripicions online de l'1 al 14 d'octubre de 2012
Convalidable per 2 crèdits ECTS
Preu: 20€
Més informació a:
etc.uab.cat/participacio

Els Col·lectius d'Estudiants inscrits en el Directori de Col·lectius
i els Consells d'Estudiants podran accedir a una nova
convocatòria d'ajuts econòmics entre el 15 i 31 d'octubre
de 2012.
Més informació a:
etc.uab.cat/ajuts

Directori de Col·lectius d'Estudiants
A partir de l'1 d'octubre podeu donar-vos d'alta com a nou
Col·lectiu d'Estudiants en el Directori de Col·lectius. Esteu
interessats/des en organtizar activitats al Campus? Voleu
formar part de la xarxa associativa del Campus? És molt fàcil!
Més informació a:
etc.uab.cat/directori

L’Agenda al teu e-mail: si vols rebre mensualment l’Agenda per correu electrònic envia’ns un missatge a: cultura.enviu@uab.es

Informació:
Punt de Serveis
Edifici d’Estudiants.
Plaça Cívica
Tel. 93 581 10 21
punt.serveis@uab.es
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PROGRAMACIÓ 1/10 AL 31/10

ACTIVITATS CULTURALS
AMB I SENSE CRÈDITS
AULA DE DANSA
Iniciació a la dansa contemporània
Si t'agrada la dansa contemporània, vols guanyar consciència
corporal i poder expressar-te mitjançant el moviment, aquesta
és la teva activitat.
Convalidable per 4 crèdits de lliure elecció o 2,5 ECTS
Professora: Alicia Rodríguez
Dates: del 19 de novembre de 2012 al 29 d'abril de 2013
Horari: dilluns i dimecres de 12 a 13:30h
Preu: comunitat UAB 230€, altres 280€

DIA A DIA
Dijous 4, dijous 11, dious 18 i dijous 25

PREESTRENA DE CINEMA
Preestrena sorpresa
Hora: 12h
Lloc: Cinema (Edifici d’Estudiants-ETC)
Hi col·laboren: Cinemes Verdi
Divendres 5

CINEMA
Amanecer, de F. W. Murnau
Dins el cicle "Petons i bales: passions a la ciutat en
temps de crisi"
Hora: 12h
Lloc: Cinema (Edifici d’Estudiants-ETC)
Ho organitza: Àrea de comunicació Audiovisual i Publicitat
Dilluns 15 i dilluns 22

DANSA
Laura Vilar
Coreografia de dansa contemporània
Hora : 13h
Lloc: Teatre (Edifici d’Estudiants-ETC)
Ho organitza: Departament de Filosofia
Dimarts 23 i dimarts 30

DANSA
Laura Vilar
Coreografia de dansa contemporània
Hora: 11,30h
Lloc: Teatre (Edifici d’Estudiants-ETC)
Ho organitza: Departament de Filosofia
Divendres 19

CINEMA
Salvador, de Manuel Huerga
Dins el cicle "Petons i bales: passions a la ciutat en
temps de crisi"
Hora: 12h
Lloc: Cinema (Edifici d’Estudiants-ETC)
Ho organitza: Àrea de comunicació Audiovisual i Publicitat
Divendres 26

CINEMA
Metrópolis, de Fritz Lang
Dins el cicle "Petons i bales: passions a la ciutat en
temps de crisi"
Hora: 12h
Lloc: Cinema (Edifici d’Estudiants-ETC)
Ho organitza: Àrea de comunicació Audiovisual i Publicitat

Dansa contemporània (nivell mig)
Si ja tens uns coneixements bàsics de clàssic o contemporani
i vols seguir treballant-los, en aquesta activitat podràs ampliar
les teves capacitats creatives i d'expressió.
Convalidable per 6 crèdits de lliure elecció o 4 ECTS
Professora: Cristina Martí
Dates: del 20 de novembre de 2012 al 30 de maig de 2013
Horari: dimarts i dijous de 15:30 a 17:30h
Preu: comunitat UAB 260€, altres 300€
! Cal tenir formació prèvia: consulteu el web
Iniciació a la dansa oriental
Si t'agrada la dansa del ventre, aquesta activitat t'ofereix les
pautes inicials que t'introduiran en el món de la dansa oriental:
ritmes, sonoritats, moviments.
Convalidable per 2 crèdits de lliure elecció o 1 ECTS
Professora: Norma Ros
Dates: del 19 de novembre de 2012 al 6 de febrer de 2013
Horari: dilluns i dimecres de 14 a 15:30h
Preu: comunitat UAB 120€, altres 150€
Dansa oriental (nivell mig)
Si ja coneixes la dansa oriental i t'agradaria millorar en la seva
pràctica, t'oferim la possibilitat de consolidar les bases de la
dansa del ventre
Convalidable per 2 crèdits de lliure elecció o 1 ECTS
Professora: Norma Ros
Dates: del 4 de març al 27 de maig del 2013
Horari: dilluns i dimecres de 14 a 15:30h
Preu: comunitat UAB 120€, altres 150€
! Cal tenir formació prèvia: consulteu el web

ESCRIPTURA
Escriptura creativa
Si t'agrada la literatura i l'escriptura, aquest curs et donarà eines
per poder millorar la teva expressió i enriquir el teu estil literari.
Convalidable per 3 crèdits de lliure elecció
Professor: Fernando Clemot
Dates: del 22 de gener al 7 de maig de 2013
Horari: dimarts de 16 a 19h
Preu: comunitat UAB 180€, altres 210€

CINEMA
Històries del cinema: cinema negre
Es tracta d'un monogràfic que abordarà des d'una vessant
teòrica i també des de la pràctica, el gènere cinematogràfic del
cinema negre.
Convalidable per 4 crèdits de lliure elecció o 2,5 ECTS
Professors: Ludovico Longhi i Rosa Maria Gutiérrez
Dates: del 19 de novembre de 2012 al 27 de maig de 2013
Horari: dilluns de 15.30 a 18.30h
Preu: comunitat UAB 130€, altres 160€

L’entrada al Cinema i al Teatre és gratuïta però està limitada
a l’aforament. Les taquilles obren mitja hora abans de cada
espectacle i una hora abans de les Preestrenes dels dijous.
Projeccions en VOSE.

AULA DE MÚSICA
Tècnica de Veu
Si t'agrada cantar i vols adquirir les tècniques necessàries per
no forçar la veu i aconseguir una bona col·locació, postura i
respiració, aquest és el teu curs.
Convalidable per 3 crèdits de lliure elecció o 2 ECTS
Professor: Esteban Donadio
Dates: del 21 de novembre de 2012 al 22 de maig de 2013
Horari: dimecres de 10 a 12h (Grup A), i de 12 a 14h (Grup B)
Preu: comunitat UAB 330€, altres 380€
Llenguatge musical I
El curs està adreçat a persones sense formació musical prèvia
que vulguin adquirir uns coneixements bàsics de llenguatge
musical.
Activitat no convalidable per crèdits
Professora: Caran Rodríguez
Dates: del 20 de novembre de 2012 al 26 de febrer de 2013
Horari: dimarts i dijous de 18 a 19.30h
Preu: comunitat UAB 110€, altres 130€

AULA DE TEATRE
Iniciació a la interpretació teatral
Si vols introduir-te al món de la interpretació teatral, aquesta
activitat t'oferirà les eines bàsiques que necessitaràs per
començar a interpretar peces dramàtiques.
Convalidable per 6 crèdits de lliure elecció o 4 ECTS
Professora: Màrcia Cisteró
Dates: del 20 de novembre de 2012 al 16 de maig de 2013
Horari: dimarts i dijous de 16 a 18h
Preu: comunitat UAB 260€, altres 300€
Interpretació: de la sala d’assaig a l’escena
Si ja has fet algun curs de teatre i vols seguir aprenent-ne,
aquesta activitat et donarà eines d'interpretació teatral en vistes
a aprofundir en el procés de creació d'un espectacle.
Convalidable per 8 crèdits de lliure elecció o 5 ECTS
Professor: Arnau Vidal
Dates: del 19 de novembre de 2012 al 15 de maig de 2013
Horari: dilluns i dimecres de 18 a 21h
Preu: comunitat UAB 280€, altres 320€
! Cal tenir formació prèvia: consulteu el web
Introducció a la pràctica escènica
Si vols iniciar-te en la interpretació teatral, aquesta activitat d'un
semestre t'oferirà les eines bàsiques que necessitaràs per
endinsar-te a l'espai teatral.
Convalidable per 2,5 crèdits de lliure elecció o 1,5 ECTS
Professor: Marta Galan
Dates: del 19 de novembre de 2012 al 25 de febrer de 2013
Horari: dilluns de 11 a 14h
Preu: comunitat UAB 160€, altres 190€

FOTOGRAFIA
Iniciació a la fotografia
Si t'agrada la fotografia però no saps com fer una bona foto,
aquest curs et facilitarà els coneixements principals per poder
controlar la càmera i els seus accessoris més bàsics.
Convalidable per 3,5 crèdits de lliure elecció
Professor: Antonio Zamora
Col·labora: Facultat de Ciències de la Comunicació
Dates: del 20 de novembre de 2012 al 9 d'abril de 2013
Horari: dimarts de 15 a 18h
Preu: comunitat UAB 230€, altres 280€

Inscripcions online a partir de l’1 d'octubre
etc.uab.cat/cultura

