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el campus de l’experiència
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.
El Campus de l’Experiència de UIC Barcelona canalitza aquesta
nova necessitat social i individual de molts.

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, mantenir-se actiu i millorar
la qualitat de vida.

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.

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.

És un projecte de formació acadèmica de tres anys de durada
amb l’exigència pròpia de la Universitat, un seguiment
personalitzat per part dels professors, i un treball personal
i en equip fora de l’aula.

També hi ha tallers optatius d’aprenentatge d’idiomes,
noves tecnologies, xarxes socials, música, teatre, entre
d’altres.

Una nova manera d’anar
a la universitat
1) 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.
Cada assignatura constarà de classes presencials i treball
individual o en equip.

2) Mantenir-se actiu
Fomentar l’interès per nous àmbits del saber,
continuar aprenent i capacitar-se per assumir la
responsabilitat de noves tasques.

Avaluació: Apte o no apte. Es requerirà un 80 % d’assistència
i el lliurament dels treballs. No hi ha exàmens.

3) Títol propi
Els alumnes que hagin cursat satisfactòriament
els tres cursos 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.

Els alumnes sèniors del Campus de l’Experiència
són membres a tots els efectes de la comunitat
universitària de UIC Barcelona i, per aquest
motiu, tenen accés als serveis i altres
avantatges de la Universitat.

Direcció: Dr. Jordi Miralbell
Direcció acadèmica: Dr. Salvador Vidal
Contacte: campusexperiencia@uic.es — (+34) 93 254 18 00

Campus Barcelona
C/ Terré, 11-19
08017 Barcelona

Pla d’estudis curs 2019-2020

1r semestre (mòdul 1)

2n semestre (mòdul 2)

El Bressol de l’Art: l’Art Antic
Dra. Judith Urbano

Música I
Dra. Isabel Villanueva

Psicologia i Estils de Vida Saludable
Dra. Paloma Alonso i Dra. María Gámiz

Patrimoni Artístic Medieval
Dra. Judith Urbano

Els Microorganismes, Aliats o Enemics?
Dra. Marisol Marqués

Geografia del Món, Avui
Dr. Sergi Massana

Filosofia: l’Enigma de l’Ésser Humà
Dr. Xavier Escribano

Claus de les Actuals Polítiques Econòmiques
Dr. Pedro García del Barrio

Els Nostres Orígens: Història Antiga
Dra. Alexandra Guzmán

Lectures Imprescindibles de la Literatura Hispànica
Dr. Gaston Gilabert

La Comunicació Avui: Nous Mitjans i Noves Influències
Dr. Alfonso Méndiz

Temàtiques de la Filosofia Actual
Dr. Albert Moya

Món Medieval i Modern: els Fonaments del Present
Dr. Xavier Baró

Música II
Dra. Isabel Villanueva

L’Art del Cinema
Sr. Carlos Giménez Soria

Ciència, Tecnologia i Societat: Claus per Entendre el Segle XXI
Dr. Gabriel Fernández
Món Contemporani: el Nostre Temps
Dr. Xavier Baró

16 crèdits ECTS (8 a cada mòdul)

Viatge per determinar: dies 5 i 6 de maig

Del 27 de setembre de 2019 al 18 de juny de 2020

Accés en autobús: línies V9, H2 i V7

Horari Assignatures: Dimarts i dijous de 16.00 h a 17.00 h i de 17.30 h a 18.30 h

Pàrquing gratuït a l’edifici per als alumnes matriculats

Sortides: Cada mes hi ha prevista una sortida o activitat extraordinària.

Preu: 350 € per mòdul

Tallers

Preinscripció i matrícula

Els alumnes matriculats al mòdul poden optar
també a tallers optatius, que són els següents:

La preinscripció s’obre el 10 de juny i restarà
oberta fins al 15 de setembre.

— Tecnologies de la informació
i la comunicació
— Anglès
— Català
— Música clàssica
— Coral

Es pot fer enviant un correu electrònic a

— Expressió creativa
— Teatre
— Senderisme
— Voluntariat
— Grup de lectura
— Debats d’actualitat

campusexperiencia@uic.es
Des del Campus de l’Experiència es posaran en
contacte amb les persones preinscrites per
concertar el dia i l’hora de la matrícula.
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