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Cada cop més persones arriben a l’edat de la
jubilació en plenitud. L’experiència, el talent i
l’energia que tenen són actius imprescindibles
per dissenyar la nova societat. UIC Barcelona
obre el Campus de l’Experiència per ajudar a
canalitzar aquesta nova necessitat social i
individual de moltes persones.
En un entorn majoritàriament jove, que encomana
entusiasme, el Campus de l’Experiència és una
nova manera d’anar a la universitat: a gaudir del
saber, a aprendre a aprendre un altre cop, a
compartir, a actualitzar-se i a capacitar-se per a
noves oportunitats de servir la nostra societat.

El Campus
de l’Experiència
És un projecte de formació
acadèmica amb l’exigència pròpia de
la universitat, amb un seguiment
personalitzat per part dels
professors, i un treball personal i en
equip fora de l'aula.
El Campus fomenta l’interès per
nous àmbits del saber i capacita els
participants per assumir la
responsabilitat de noves tasques,
mitjançant l’aprenentatge continu i
les relacions socials. En definitiva,
per mantenir-se actiu i millorar la
qualitat de vida.
S’ofereixen assignatures d’àmbits de
coneixement diversos: història, art,
filosofia, literatura, ciència,
tecnologia, dret, economia,
sociologia i psicologia, que
permetran aprofundir en la cultura,
la ciència i la societat actuals.
També s’ofereixen assignatures
optatives d’aprenentatge d’idiomes,
noves tecnologies, xarxes socials,
música i teatre, entre d’altres.
Els alumnes del mòdul seran
membres de la comunitat
universitària de UIC Barcelona.

Mòdul Introductori
És un avançament del què serà el primer curs del Campus de
l’Experiència. Consta de dues assignatures, una teoricopràctica i una
altra eminentment pràctica, dirigida a introduir els estudiants en la
metodologia específica del Campus.
Els alumnes que hagin cursat el Mòdul Introductori tindran prioritat a
l’hora de ser admesos a les activitats del Campus de l’Experiència, que
començaran el mes de setembre de 2019.

Coordinació
Direcció acadèmica
Coordinació
Direcció tècnica

Dr. Salvador Vidal
Dr. Jordi Miralbell
Javier Mustienes i Jordi Alba

Metodologia i avaluació
— Dinàmica, participativa, que requereix el treball autònom o en grup
més enllà de les sessions presencials.
— Cada assignatura serà de dos crèdits, que es repartiran entre les
classes presencials i el treball individual o en equip.
— Avaluació: Apte o no apte. Es requerirà un 80 % d’assistència i el
lliurament dels treballs. No hi ha exàmens.
— En acabar el Mòdul Introductori s’entregarà un certificat.

Assignatures
Història i Patrimoni. Dra. Judith Urbano i Dr. Xavier Baró
Qüestions bàsiques del passat que han marcat el nostre present, partint
d’un punt de vista històric i patrimonial, des de l’Edat Mitjana fins al
segle XX. L’assignatura és una introducció a allò que es desenvoluparà al
llarg dels propers cursos.
Aprendre a aprendre: eines per a una nova etapa.
Dr. Salvador Vidal i Dr. Jaume Camps
L’objectiu és conèixer i treballar dos aspectes fonamentals en tot
aprenentatge: l’afectivitat i la productivitat. Les sis primeres sessions es
dedicaran a l’afectivitat mitjançant diferents dinàmiques de grup, i les
sis restants a la productivitat mitjançant treballs en equip en diferents
contextos i matèries.

Dirigit a
Persones de més de 50 anys
Calendari
Del 25 d’abril al 20 de juny de 2019
Horari
Dimarts i dijous de 16.00 a 17.15 h
i de 17.45 a 19.00 h
Sortides de l’assignatura
Història i Patrimoni
— Visites guiades: el 14 de maig i el
13 de juny
— Viatge final: el 18 i 19 de juny
Crèdits
4 ECTS
Preus
— Tot el mòdul: 176 €
— Només l’assignatura
Història i Patrimoni: 100 €
Les sortides i el viatge no estan
inclosos en la matrícula
Matriculació
Del 21 de març al 17 d’abril, al web.
Seu
Edificis Gamma i Delta,
a la Ronda de Dalt
Accés
— En autobús: línies V9, H2 i V7
— Aparcament gratuït per als
alumnes matriculats
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