campus

de l’experiència

objectius

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 construir la nova societat. El Campus de l’Experiència de UIC Barcelona
canalitza aquesta nova necessitat social i individual de molts.
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.

Una nova manera d’anar a la universitat
El Campus de l’Experiència és un projecte de formació acadèmica de
tres anys de durada amb l’exigència pròpia de la Universitat, un seguiment
personalitzat, i un treball personal i en equip dins i 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 el treball de recerca en grup. En definitiva,
mantenir-se actiu i millorar la qualitat de vida.
S’ofereixen assignatures dels diferents àmbits de coneixement: història, art,
filosofia, literatura, ciència, tecnologia, dret, economia, sociologia, psicologia i
ciències de la salut, que permetran aprofundir en la cultura, la ciència
i la societat actuals.
També hi ha tallers optatius, com aprenentatge d’anglès, noves tecnologies
(TIC), pintura, coral i teatre, entre d’altres.

pla d’estudis
Graduat Sènior Universitari en Cultura, Ciència i Societat
El pla d’estudis consta d’un mòdul introductori d’un trimestre de durada, i de tres cursos acadèmics.
Un cop acabats, es podrà cursar un postgrau.
El Mòdul Introductori consta de dues assignatures de 2 crèdits ECTS cadascuna. Cada curs acadèmic
consta de dos semestres amb vuit assignatures cadascun. Cada assignatura suposa 1 crèdit ECTS.
Els alumnes obtenen els 12 crèdits ECTS restants cursant Tallers Optatius (6 crèdits ECTS) i presentant
el Treball Final de Grau (6 crèdits ECTS).

assignatures
Les assignatures troncals s’agrupen en sis àrees temàtiques, que abasten els temes següents:
LITERATURA

MÓN ACTUAL

HISTÒRIA

— Mitologia, Tradicions i Valors en la Literatura
— Lectures Imprescindibles de la Literatura
Hispànica
— Clàssics de la Literatura Universal
— Literatura Catalana Contemporània
— Clàssics de la Literatura Universal
dels Nostres Dies

— La Comunicació Avui: Nous Mitjans
i Noves Influències
— Geografia del Món, Avui I i II
— Claus de les Actuals Polítiques Econòmiques
— Organització Internacional i Drets Humans
— La Unió Europea en un Món de Gegants
— Mediació Cultural i Resolució de
Conflictes. Dret de Família

— Els Nostres Orígens: Història Antiga
— El Món Medieval
— Història i Cultura de l’Edat Moderna
— De la Il·lustració a la Primera Guerra Mundial
— Món Contemporani: el Nostre Temps
— Història de l’Alimentació
— Història d’Àsia i del Pacífic
— Història de l’Europa Oriental
— El Mediterrani, Patrimoni Compartit

ART

CIÈNCIA

FILOSOFIA

— Introducció al Nostre Patrimoni
— El Bressol de l’Art Antic
— Patrimoni Artístic Medieval
— L’Art del Renaixement i del Barroc
— L’Art dels Segles XVIII i XIX
— Les Primeres Avantguardes del Segle XX
— El Modernisme Català
— Picasso, Dalí, Miró i Tàpies
— Artistes Catalans Avui
— L’Art del Cinema
— Cinema i Pensament
— L’Experiència Musical: Essència,
Escolta i Emocions
— Els Grans Compositors del Barroc
i el Romanticisme

— Aprendre a Aprendre
— Psicologia i Estils de Vida Saludable
— Els Microorganismes, Aliats o Enemics?
— Ciència, Tecnologia i Societat:
Claus per Entendre el Segle XXI
— L’Origen de la Vida
— Cura i Atenció de la Gent Gran
— Vers una Societat Sostenible
— Biomedicina: entre la Ciència i l’Ètica

— L’Enigma de l’Ésser Humà
— Temàtiques de la Filosofia Actual
— Filosofia, Ciència i Religió
— Actualitat del Pensament Antic
— La Pregunta Filosòfica al Llarg de la Història
— Estat Modern i Filosofia Política
— Judaisme, Islam i Religions Orientals
— Pensadors que Expliquen el Món Actual

CRÈDITS
Troncals

Tallers
optatius

Treball Final
de Grau

Mòdul Introductori

4

Primer curs

16

Segon curs

16

Tercer curs

16

6

6

Subtotal

52

6

6

TOTAL

64

Els criteris d’avaluació per a l’obtenció dels crèdits
se centren en l’actitud i l’activitat de l’estudiant, d’acord
amb els nous coneixements i competències, com ara
l’assistència a classe, treballs, lectures, participació, etc.
Els alumnes que hagin obtingut 60 crèdits ECTS rebran el
títol de Graduat Sènior Universitari en Cultura, Ciència
i Societat per UIC Barcelona.

Tallers

Altres activitats

Vida universitària

Per la rellevància actual d’aquestes
competències, s’ofereixen els tallers de:

Es constitueixen entre els estudiants
grups de recerca per àrees d’interès.
Cada més està prevista una sortida o
activitat extraordinària.

Els alumnes sèniors del Campus de
l’Experiència són membres a tots els
efectes de la comunitat universitària
de UIC Barcelona.

Cada any es preveu un viatge cultural.

Podran sol·licitar el carnet
universitari a la intranet de la
Universitat. Aquest carnet els
identificarà com a estudiants per
accedir a la biblioteca, obtenir
descomptes a entitats com ara museus,
i podran fer-lo servir al servei de
reprografia i a la cafeteria.

— TIC (noves tecnologies)
— Anglès
— Voluntariat
La resta de tallers es constituiran
segons la demanda. Entre d’altres:
— Coral
— Català
— Música clàssica
— Expressió creativa
— Teatre
— Grup de lectura
— Senderisme
— Temes d’actualitat

Es fomenten altres activitats de
dinamització, com assistència a
concerts, celebracions, etc.

Dirigit a

persones de
més de 50 anys
No es requereix cap títol previ.

Metodologia
Dinàmica, participativa, que requereix el treball autònom
o en grup més enllà de les sessions presencials.

Avaluació

Direcció i coordinació
Direcció
Dr. Jordi Miralbell
Coordinació acadèmica
Dr. Salvador Vidal
Ubicació
Campus UIC Barcelona
C/ Terré, 11-19
08017 Barcelona

Es valoraran els coneixements, els treballs realitzats
i la participació a classe. No hi ha exàmens.

Títol propi
Els alumnes que hagin cursat satisfactòriament els tres
cursos i hagin assolit 60 crèdits ECTS rebran el títol de
Graduat Sènior Universitari en Cultura, Ciència i
Societat pel Campus de l’Experiència de UIC Barcelona.
Es tracta d’un títol no oficial.

Horari i calendari
Les classes de les assignatures troncals són d’una hora
de durada i s’imparteixen els dimarts i els dijous de
16.00 a 17.00 h i de 17.30 a 18.30 h.
Els tallers optatius s’imparteixen en l’horari que
determinin els alumnes amb el professor respectiu.
En qualsevol cas, caldrà un mínim de deu alumnes.
El Mòdul Introductori comprèn el tercer trimestre
del curs escolar. Els cursos escolars del Campus de
l’Experiència comencen a finals del mes de setembre
i acaben a la meitat del mes de juny.

Accés
En autobús: línies V9, H2 i V7
Pàrquing gratuït a l’edifici per als alumnes
matriculats
Contacte
campusexperiencia@uic.es
T.(+34) 932 541 800

preinscripció i matrícula
El nombre de places és limitat.
Abans de fer efectiva la matrícula, cal fer una preinscripció.
Es pot fer la preinscripció presencialment concertant una
entrevista a la seu del Campus de l’Experiència, o per correu
electrònic a campusexperiencia@uic.es.
Quan s’obri el termini per a matricular-se, des del Campus
de l’Experiència es posaran en contacte amb les persones
preinscrites. A l’hora de matricular-se del 1r curs, tenen prioritat
els qui han cursat el Mòdul Introductori.

Preus
— Matrícula del curs complet: 600 €.
— Matrícula per semestres: 350 € cada semestre.
— El preu de cada taller és de 100 € per persona i taller.
— El cost de les sortides i del viatge no està inclòs.
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