
  

Les formes del prodigi a 
la Mediterrània medieval 

Simposi internacional 

 

Barcelona, Museu Nacional d'Art de Catalunya 
18, 19 i 20 d'octubre de 2018 

 

                   INSCRIPCIÓ                               INSCRIPCIÓN                            REGISTRATION                 

 

Dades personals 
 

Nom / Nombre / Name: 

Cognoms / Apellidos /  Last Name: 

Adreça / Dirección/ Address: 

Telèfon / Teléfono / Phone: 

e-mail:  

 

 

Tipus d’inscripció / tipo de inscripción / registration fees             

marqueu / marque /mark  ⌧⌧⌧⌧ 

 

���� General / Regular: 60€ 

 

���� Participants amb comunicació / Participantes con comunicación / Participants with paper submission: 

30€ 

 

���� Amics del Museu Nacional: 30€ 

 

���� Estudiant , jubilat, a l’atur / Estudiante, jubilado, en paro / Student, senior citizen, unemployed: 30€ 
Adjunteu document acreditatiu (carnet d'estudiant, de jubilat o inscripció a l'INEM) / Adjunte documento acreditativo (carné de estudiante, de 

jubilado o inscripción al INEM) / Attach supporting document. 

 

���� Gratuïta / Gratuita / Free  
L'assistència és gratuïta per als estudiants matriculats al Màster en anàlisi i gestió del patrimoni artístic de la UAB / La asistencia es gratuita para los 

estudiantes matriculados en el Màster en anàlisi i gestió del patrimoni artístic de la UAB 

 

Pagament / Pago / Payment 
 

L’ingrés s’ha de fer efectiu abans del 30 de setembre al núm. de compte: 

El ingreso deberá hacerse efectivo antes del 30 de septiembre en el siguiente núm. de cuenta: 

Payment should be made before September 30th in the following account number: 

 

IBAN ES05 0182 6035 4902 0160 9978 
BIC BBVAESMM 
 

Indicant com a concepte / indicando como concepto / indicating as concept:  

Mirabilia + (el seu nom i cognom / su nombre y apellido / your full name)  

 

Documents que cal enviar / Documentos que deben enviarse / Documents to be sent:   

 

1- Full d’inscripció / Hoja de inscripción / Registration form 

2- Resguard de transferència bancària / Resguardo de transferencia bancaria / Proof of bank transfer 

3 - Document acreditatiu en cas de tarifa reduïda o gratuïta / Documento acreditativo en el caso de 

tarifa reducida o gratuita / Corresponding accreditation in case of reduced or free fee.  

Envieu-los a / envíelos a / send it to:  imagoetmirabilia@gmail.com 
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Sol·licitud de factura / Solicitud de factura /  Invoice request 

 

���� Sol·licito factura / solicito una factura / I want to receive an invoice 

 

- Ompliu el formulari / Rellene el formulario / Fill the invoice request form  

 

- Envieu-lo juntament amb una còpia del vostre DNI/passaport a l’adreça / Envíelo junto a una copia de su DNI o 

pasaporte / Send it together with a copy of your ID card or passport                        a/to:  d.art@uab.cat 

 

Les vostres dades són tractades exclusivament amb relació al Simposi Internacional Imago & mirabilia. Les formes del prodigi a la Mediterrània Medieval . 

 

El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l’elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o 

actituds.  

 

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat enviant la vostra sol·licitud al responsable del tractament a 

l’adreça: proteccio.dades@uab.cat 

 

Podeu obtenir informació addicional i detallada del tractament de les vostres dades personals en el següent enllaç  

 

 


