
XVIIè SEMINARI INTERNACIONAL
DE CULTURA ESCRITA I VISUAL

JOSEPA ARNALL JUAN

“ ‘Senzillesa, coherència, moralitat’*,
l’abandonament del model ètic en les
universitats de l’Europa Occidental. Quina
és i serà la repercussió de l’actual pandèmia
en l’ensenyament i recerca universitàries
per projectar un futur possible?/

DIRECTORA
Mª Elisa Varela-Rodríguez

SECRETARIA
Mª Esperanza Correu Perales

Im
at
ge
:M

ar
A
rz
a

GIRONA, 10 I 11 DE DESEMBRE DE 2020
Universitat de Girona. Facultat de Lletres

XVIIè SEMINARI INTERNACIONAL
DE CULTURA ESCRITA I VISUAL

JOSEPA ARNALL JUAN

‘Sencillez, coherencia, moralidad’,
el abandono del modelo ético en las universidades
de Europa Occidental. ¿Cuál es y será la
repercusión de la actual pandemia en la
enseñanza e investigación universitarias
para proyectar un futuro posible?”

*Giorgio Stabile, “Insegnare è semplicità,
coerenza, moralità”, en XIVè Seminari
Internacional de Cultura Escrita i Visual ‘Josepa
Arnall Juan’. Com volem escriure i ensenyar: la
història, la història de l’Art, l’arqueologia, la
filologia i la filosofia al segle XXI?/ ¿Cómo
queremos escribir y enseñar: la historia, la historia
del arte, la arqueología, la filología y la filosofía en
el siglo XXI?, Girona, 14 i 15 de desembre de
2017. Conferència pronunciada pel prof. Stabile
divendres 15 de desembre a les 17,30 h. a la Sala
de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG.
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XVIIè SEMINARI INTERNACIONAL DE CULTURA ESCRITA IVISUAL

JOSEPA ARNALL JUAN

DIJOUS, 10 DE DESEMBRE DE 2020

SESSIÓ DE MATÍ

El seminari es podrà seguir on line per mitjà d’aquest
enllaç: meet.google.com/pqu-vfny-ykz

9:30 h.Presentació del XVIIena Edició del Seminari.

10:00 h. Prof. Joan Josep Busqueta Riu (Universitat de
Lleida): “Entre el rey, el municipio y la iglesia: A propósito del
canciller del Studium Generale de Lleida (Ss. XIV-XV)”

10:45 h.Col·loqui

11:00 h.Pausa

11:15 h. Prof. Miquel Tèrmens Graells (Universitat de
Barcelona –UB-): “Els canvis provocats en la docència i en la vida
universitàries per la COVID19, són conjunturals o en part han vingut
per romandre?”

12:00 h. Col·loqui

SESSIÓ DE TARDA

El seminari es podrà seguir on line per mitjà d’aquest
enllaç: meet.google.com/yus-tece-uqq

15:30 h. Prof. Antonio Castillo Gómez (Universidad de
Alcalá de Henares): “Ego-documentos y pandemias: una mirada
desde la investigación histórica”

16:15 h. Col·loqui

16:30 h. Prof. Ofelia Rey Castelao (Universidad de
Santiago de Compostela): "Nada será igual”. La enseñanza de la
Historia en tiempos de pandemia

17:15 h. Col·loqui

17:30 h. Pausa

17:45 h. Debat-col·loqui

DIVENDRES, 11 DE DESEMBRE DE 2020

SESSIÓ DE MATÍ

El seminari es podrà seguir on line en aquest enllaç:
meet.google.com/bye-ackg-jip

10:00 h. Prof. Carla Frova (Università della Sapienza di
Roma): “Alcune osservazioni sulle origini e sviluppi
dell'insegnamento della storia nel quadro delle discipline
universitarie”

10:45 h.Col·loqui

11:00 h.Pausa

11:15 h. Prof. Mª Isabel Del Val Valdivieso (Universidad
de Valladolid): "Enseñar e investigar en Historia Medieval.
Cambios y perspectivas entre los siglos XX y XXI"

12:00 h. Col·loqui

SESSIÓ DE TARDA

El seminari es podrà seguir on line per mitjà d’aquest
enllaç: meet.google.com/ xxr-kxha-cdh

15:30 h. Prof. Jacques Verger (Université de Paris I):
“Attentes culturelles, attentes sociales: à quels besoins répondaient
les universités du Moyen Âge et de la Renaissance?"

16:15 h.Col·loqui

16:30 h. Conclusions del XVIIè Seminari Internacional de
Cultura Escrita i Visual ‘Josepa Arnall Juan’ i cloenda.

L’assistència i l’avaluació donen dret al reconeixement d’un
crèdit de lliure elecció a la UdG, UB i UAB.

Més informació: Secretaria de l’Institut de Recerca Històrica,
Facultat de Lletres. Correu electrònic: dir.irh@udg.edu
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