organitzen:

Escola de
Primavera
d’Història
de la Ciència

Escola de
Primavera
d’Història
de la Ciència
Història de la
ciència i divulgació:

el cinema
Maó, 14-16 d’abril de 2005

Amb el suport de:

Institut d’Estudis Catalans

butlleta
d’inscripció

Història de la
ciència i divulgació:

el cinema
Per a més informació:

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
Societat Catalana d’Història
de la Ciència i de la Tècnica
C/Carme, 47 - 08001 Barcelona
mcamps@iec.es

Maó, 14-16 d’abril de 2005

Cognoms................................................................................
El cinema va aparèixer al bell mig d’altres nombrosos
invents tècnics que, a les darreries del segle XIX, van
transformar la vida de les societats contemporànies i la
manera de percebre la cultura científica i tecnològica.

De fet, el cinema pot ser analitzat des de diversos angles:
com a invent tecnològic que penetra ràpidament i eficaç
en la dinàmica cultural, com a creació cultural que reflecteix
imatges i representacions de la ciència i la tècnica en la

Dijous 14 d’abril de 2005
Matí:
12-14: Lliurament de la documentació i recepció
dels participants

Nom............................................... NIF...............................
Adreça de contacte.......................................................................
..................................................................................................
DP........................Població i país.............................................

Tarda:
17-19: “Cinema as a technological development.

Tel...........................Mòbil...........................Fax ..............................

Visual Media, Pre-Cinema and early Photography”,
a càrrec de Thomas Weynants (Visual Media,
Bèlgica)

Activitat professional.....................................................................

e-mail........................................................................................

INSCRIPCIONS Inscripció simple (200 ¤)
Inscripció residents Illes Balears (100 ¤)

19-20: Discussió

Inscripció completa* (des de Barcelona, 300 ¤)

societat, o com a vehicle de popularització de la ciència.

Per tot això, hem pensat que el cinema constitueix un
àmbit d’estudi fonamental tant per als historiadors com
per a d’altres professionals, com ara ensenyants,
periodistes, cineastes, científics, enginyers, museòlegs i
arxivers. Com en altres edicions, la nostra escola s’adreça
a estudiants, postgraduats i especialistes de totes aquestes
àrees.

Els objectius d’aquesta tercera edició de l’Escola de
Primavera són analitzar:
1) El cinema com a invenció tecnològica: orígens i primeres
etapes del cinema com a instrument d’investigació,
documentació, creació artística i divulgació científica.

Divendres 15 d’abril de 2005

3) El cinema científic com a eina didàctica i de
popularització de la ciència.
4) Recursos i propostes que al nostre àmbit geogràfic es
desenvolupen al voltant de les connexions entre teoria i

Transferència a Viatges Magon: Caixa de Balears

Matí:
8,30-11,30: Visita al Llatzeret de Maó
11,45-12: Cafè
12-14: "Images of contemporary technoscience

Sa Nostra C/C 2051-0114-01-1037067466

and representations of scientists in fiction film", a
càrrec de Peter Weingart (Universität Bielefeld,
Alemanya)

*Inclou viatge d’anada i tornada en avió+allotjament dues nits (hab. doble) mitja pensió

14-14,45: Discussió
15: Dinar ofert per l’organització
Tarda:
17-19: “Suggestions to popularize hard science”,

Xec núm...............................................................
Targeta.............. núm.................................
caducitat..........................................................

TRAMETEU LA BUTLLETA A:
Escola de Primavera d’Història de la Ciència.
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Institut
d’Estudis Catalans
C/ Carme, 47. 08001 Barcelona Tel. 933 248 581

e-mail:

mcamps@iecat.net

a càrrec de Alexis Martinet (Institut de
cinématographie scientifique, Meudon, França)

Escola de Primavera d’Història de la Ciència.

19-20: Discussió

Viatges Magon Av. J. Anselm Clavé, 28, 07703 Maó o per fax
971 351 146 o bé per e-mail: empresas@vmagon.es
Nota: Per a qualsevol altra modalitat de viatge, consulteu-ho directament

2) La construcció d’una imatge pública de la ciència i la
tècnica en la ficció cinematogràfica.

FORMA DE PAGAMENT:

Dissabte 16 d’abril de 2005
Matí:
9,30-11,30: Taula rodona amb representants de
museus, grups de treball i projectes de recerca
del nostre àmbit.

11,30-12,30: Discussió general
14: Dinar ofert per l’organització

pràctica cinematogràfica i la percepció pública de la ciència

amb l’agència.

DATA LÍMIT PER A INSCRIPCIÓ COMPLETA:
4 de març de 2005. Places limitades.
Es concediran beques d’assistència al curs a estudiants de postgrau,
becaris d’investigació i llicenciats a l’atur (inclouen inscripció, estada
i viatge des de Barcelona). La sol·licitud, tot adjuntant CV i carta de
motivació, s’ha de trametre abans del dia 4 de març de 2005 a Pepe

i la tècnica.

Llengua de comunicació: anglès
Lloc: Museu de Menorca (Plaça Sant Francesc s/n, Maó)

Pardo: pppardo@bicat.csic.es

