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INTRODUCCIÓ 

El Campus Sènior de la UVic és un pas més en l'objectiu d'obertura de la Universitat 

al conjunt societat i està especialment dissenyat perquè els membres de les Aules 

de la Gent Gran puguin accedir a la formació universitària específica al costat dels 

estudiants regulars.  

La formació al llarg de la vida és una font d'enriquiment intel·lectual imprescindible 

tant per construir i consolidar les nostres estructures de coneixements, la nostra 

personalitat social i professional i l'autoconeixement, com per seguir de prop 

l'actualitat científica i cultural que ens permet sentir-nos membres actius i 

responsables en una societat que evoluciona contínuament. 

El Campus Sènior de la UVic ofereix cada semestre un paquet d'assignatures 

susceptibles d'interessar un públic molt divers, tant pel que fa a interessos com pel 

que fa a formació. El Campus Sènior és una ampliació més directa cap a la vessant 

universitària dels cicles de conferències que cada curs ofereixen l'Aula de la Gent 

Gran d'Osona i l'Aula de la Gent Gran de Centelles. Els membres de les Aules de la 

Gent Gran gaudeixen també de preus especials de matrícula amb la intenció de fer-

la més assequible i atractiva.  

Amb el Campus Sènior, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

continua apostant per una formació flexible al llarg de la vida de les persones. 
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1r Semestre 

1. Espais Naturals* 

Grau: Ciències Ambientals, 4t 

Professor: Roger Arquimbau 

L'assignatura fa una introducció general a la idea de crear xarxes d'espais naturals 

protegits com a mesura de conservació de la biodiversitat a nivell internacional. 

Posteriorment, i degut a les variacions que presenta l'aplicació sobre el territori 

d'aquesta idea general, es concreta i s'exemplifica en el model utilitzat a Catalunya. 

Bloc 1. Conceptes generals 

Bloc 2. Planificació d'espais naturals 

Bloc 3. Gestió d'espais naturals  

  

 Crèdits: 3,0 crèdits ECTS (2 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 302,60 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 121€ 

* La matrícula es podrà formalitzar prèvia entrevista amb el docent que imparteix 

l’assignatura. 
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2. Genètica* 

Grau: Biotecnologia, 2n 

Professor: Josep M. Serrat 

Ensenyar a l'estudiant els conceptes bàsics de la genètica i familiaritzar-lo amb la 

resolució de problemes: 

1. Herència mendeliana,  

2. Fenòmens d'interacció gènica, Herència no mendeliana, La recombinació 

genètica i el lligament, Mutacions cromosòmiques, Genètica de poblacions i 

evolutiva, Genètica quantitativa. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 570,20€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 228€ 

* La matrícula es podrà formalitzar prèvia entrevista amb el docent que imparteix 

l’assignatura. 
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3. Economia Espanyola i Mundial 

Grau: Administració i Direcció d’Empresa 

Professor: Enric Casulleras 

L'assignatura ofereix una visió descriptiva de l'evolució de l'economia a Catalunya, 

Espanya i el Món, lligada als fenòmens polítics, socials i demogràfics, des de la 

segona meitat del segle XX fins a l'actualitat. En el cas d'Espanya, l'evolució 

econòmica s'explica en el context del franquisme, la transició, els canvis de govern, 

la bombolla especulativa i a la crisi actual. A nivell mundial veurem les implicacions 

del final de la guerra freda, els conflictes provocats per la set de petroli, el paper de 

les institucions internacionals, i el gran repte actual associat a la triple crisi que 

amenaça el desenvolupament: l'econòmica, l'ambiental i l'energètica: amenaça que 

ens aboca ineluctablement a un canvi de model productiu. 

Resultats d'aprenentatge 

- Conèixer els condicionants que el franquisme va imposar a l'economia 

espanyola. 

- Conèixer les característiques de l'estructura productiva d'Espanya del segle 

XXI. 

- Saber interpretar correctament les teories de l'anàlisi econòmica. 

- Entendre les interrelacions entre les diferents economies mundials. 

- Comprendre el paper de les organitzacions econòmiques internacionals. 

- Entendre el procés que ha dut a la crisi actual i analitzar-ne possibles 

sortides. 

  

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 542,30€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 216,92 € 
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4. Història del Cinema  

Grau: Comunicació Audiovisual, Optativa 

Professora: Ana. M Palomo 

Aquesta és una assignatura teòrica i pràctica que proposa una aproximació a la 

història del cinema posant l’èmfasi en l’evolució cronològica, en l’evolució estètica i 

en el vocabulari bàsic del llenguatge cinematogràfic. 

Resultats d'aprenentatge 

Coneixements 

- Coneix la història del cinema 

- Relaciona la història del cinema amb la història política, social i econòmica 

- Coneix el vocabulari bàsic del llenguatge cinematogràfic 

Habilitats 

- Comenta de manera crítica un producte cinematogràfic 

- Ubica un producte cinematogràfic en el seu context històric 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 561 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 224,40 € 

 Places: 3 
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5. Història de la Comunicació 

Grau: Periodisme, 1r 

Professor: Josep Burgaya 

L'objectiu principal de l'assignatura és proporcionar instruments de reflexió sobre 

l'evolució històrica de la comunicació humana, des de la cultura oral al naixement 

dels mitjans de comunicació de masses. 

Durant tot aquest passeig de mil·lennis, que comença fa 40.000 anys amb els 

Cromanyó i acabarà a mitjans del segle XX amb la televisió.  

Resultats d'aprenentatge 

- Conèixer els principals conceptes de la història de la comunicació. 

- Conèixer els principals autors i teories de la història de la comunicació. 

- Identificar els diversos factors que s'interrelacionen en un fenomen social. 

- Utilitzar amb correcció la metodologia del treball històric per al 

desenvolupament de l'exercici professional. 

- Desenvolupar un treball històric. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 561 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 224,40 € 

 Places: 3 
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6. Història Contemporània 

Grau:  Comunicació Audiovisual, 1r 

Professor: Josep Burgaya 

Història Contemporània és una assignatura de sis crèdits de formació bàsica on 

s'analitza la formació del món contemporani. Amb ella, els alumnes assoleixen uns 

coneixements fonamentals i imprescindibles en el desplegament de l'itinerari 

curricular del Grau. 

 

Resultats d'aprenentatge 

- Comprèn els principals esdeveniments de la història contemporània per tal 

d'entendre el món actual. 

- Sap discernir els trets principals de la societat actual. 

- Sap reconèixer les relacions econòmiques, polítiques, socials, culturals, 

artístiques i ideològiques en les distintes comunitats internacionals de forma 

sincrònica i diacrònica. 

- Sap expressar correctament els coneixements adquirits sobre la història 

contemporània. 

- Sap comprendre la naturalesa dels canvis històrics i les seves conseqüències 

econòmiques, culturals i socials. 

- Sap reconèixer l'objectivitat en la història. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 561 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 224,40 € 

 Places: 3 
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7. Introducció a l’Economia 

Grau: Administració i Direcció d'Empreses; Màrqueting i Comunicació Empresarial, 

1r 

Professor: Enric Casulleras 

Donar una visió global de l’evolució del pensament econòmic, des del segle XVII fins 

a l’actualitat. Estudiar el funcionament dels mercats des de la perspectiva de la 

teoria econòmica. Enfocar la qüestió de l’elecció del consumidor segons la 

microeconomia. Repassar les qüestions més rellevants de l’economia espanyola i 

mundial de l’actualitat. 

 Resultats d'aprenentatge 

‐ L'estudiant ha de ser capaç de definir i entendre un ampli vocabulari de 

termes econòmics. 

‐ L'estudiant ha d'adquirir el bagatge suficient per a entendre (i fins i tot 

redactar) qualsevol article d'economia. 

‐ L'estudiant ha d'adquirir la destresa per interpretar i analitzar problemes 

econòmics d'una manera gràfica i matemàtica. 

‐ L'estudiant ha de conèixer els principis fonamentals dels diferents models de 

mercats. 

‐ L'estudiant ha de conèixer els arguments teòrics subjacents a les diferents 

postures ideològiques en el camp econòmic. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí  

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 533 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 213,20 € 

 Places: 3 
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8. Macroeconomia 

Grau:  Administració i Direcció d'Empreses, 1r 

Professor: Enric Casulleras 

Història de l’anàlisi econòmica. Principis de l’economia de mercat. Estudi de les 

macromagnituds. Models bàsics sobre el funcionament d’una economia. Les teories 

de Keynes. Descripció d’un sistema monetari. La política fiscal i la política 

monetària. Les polítiques econòmiques d’Europa, avui. 

 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 542,30 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 216,90€ 

 Places: 3 
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9. Meteorologia i Climatologia*  

Grau:  Ciències Ambientals, 3r 

Professor: Josep Ayats 

Introduir els conceptes i les lleis bàsiques de la física de l’atmosfera i del sistema 

climàtic. Interpretar els fenòmens atmosfèrics i els intercanvis energètics entre els 

diferents elements del sistema climàtic. Conèixer la circulació general de les masses 

d’aire de l’atmosfera a nivell planetari. Familiaritzar-se amb l’instrumental més 

habitual d’una estació meteorològica i conèixer la distribució d’observatoris a nivell 

planetari i els mètodes actuals de predicció del temps. Tenir una visió climatològica 

de diverses zones del planeta i fer un estudi més detallat sobre les característiques 

climàtiques d’un lloc concret. Valorar el coneixements actuals sobre canvi climàtic 

antropogènic i conèixer les iniciatives a nivell planetari per a combatre’l. 

 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 570,20 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 228 € 

 Places: 3 

* La matrícula es podrà formalitzar prèvia entrevista amb el docent que imparteix 

l’assignatura. 
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10.  Societat i cultura 

Grau:  Grau en Educació Social, 1r  

Professor:  Jacint Torrents 

L’assignatura és una introducció bàsica a l‘antropologia social i cultural. Les 

aplicacions a l‘àmbit del treball social requereixen un coneixement previ de les 

nocions fonamentals de la disciplina. És necessari poder fer un ús profitós de les 

fonts antropològiques, tant durant els estudis com desprès. L’assignatura 

s’aproximarà a realitats que formen part dels camps d’interès dels futurs 

professionals de Treball Social i la finalitat és aplicar la reflexió antropològica, 

l’anàlisi i interpretació dels fenòmens socioculturals, especialment en un context de 

ciutadania i pluralitat. 

El principal objectiu de l’assignatura consisteix a desenvolupar la capacitat d’aplicar 

els conceptes a la realitat, relacionant-los entre si i amb els elements en un context 

de coneixement reflexiu. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Tarda 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 515,70€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 206,30€ 

 Places: 3 
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11.  Tècniques d’Expressió i Comunicació 

Grau:  Grau en Educació Social, 1r 

Professor:  Per determinar 

Conèixer i utilitzar els diferents gèneres discursius propis de la comunitat 

universitària, tant orals com escrits, així com els gèneres propis de l’àmbit 

professional específic. Aquest plantejament permet vincular l'assignatura amb 

altres assignatures del Grau, en la mesura que dota l’alumnat d’eines per produir, 

comprendre i interpretar textos dels àmbits científic, acadèmic i professional en 

llengua catalana. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Tarda 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 515,70€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 206,30€ 

 Places: 3 
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12.  Traducció, Llengua i Literatura  (Català) 

Grau:  Traducció i Interpretació, 4t 

Professorat:  Manel Llanas i Ramon Pinyol 

Conèixer els principals moviments estètics europeus i catalans contemporanis; 

conèixer les obres literàries més representatives del període; conèixer les principals 

teories de la traducció; conèixer les traduccions més representatives; aproximar-se 

al context històric i cultural dels autors i les obres programades; saber interpretar, 

analitzar i comentar textos. 

 

 Crèdits: 3,0 crèdits ECTS (2 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 298,01 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 119,20 € 

 Places: 3 
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13.  Traducció, Llengua i Literatura  (Castellà) 

Grau:  Traducció i Interpretació, 4t 

Professor:  Marcos Canovas 

L’assignatura considera els trets fonamentals de la relació entre literatura i 

traducció en el context històric i cultural hispànic. 

 

 Crèdits: 3,0 crèdits ECTS (2 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Castellà 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 298,01 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 119,20 € 

 Places: 3 
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2n Semestre 

14.  Botànica* 

Grau: Biologia, 2n 

Professora: Carme Casas 

L’assignatura pretén que l’estudiant conegui els mecanismes evolutius i les 

relacions filogenètiques de les plantes, aprofundeixi en el coneixement de la 

biologia, la reproducció, l’ecologia i la sistemàtica dels diferents grups de vegetals, i 

s’introdueixi en l’estudi de la vegetació. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 570,20 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 228 € 

 Places: 3 

* La matrícula es podrà formalitzar prèvia entrevista amb el docent que imparteix 

l’assignatura. 
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15.  Cerimonial i Protocol 

Grau:  Publicitat i Relacions Públiques, 3r i 4t (Optativa)  

Professor: Julio M. Panizo 

El protocol per al desenvolupament de les relacions publiques dins de l’empresa i de 

les institucions es un element fonamental per aconseguir un bon resultat de la 

majoria dels actes que s’organitzen. La imatge de l’organització i de les persones que 

la representen es fonamental per poder establir una bona posició davant del nostre 

públic. El seu coneixement es clau per al desenvolupament del professional de les 

relacions publiques. 

 

 Crèdits: 3,0 crèdits ECTS (2 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Castellà 

 Horari: Tarda 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 302,60 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 121 € 

 Places: 3 

 

 

  



20 
 

16.  Contaminació Atmosfèrica* 

Grau:  Ciències Ambientals, 3r 

Professorat: Xavier Serra i Albert Hueso 

Proporcionar als estudiants els principis teòrics i tecnològics a l'entorn de la química 

de l’atmosfera. Possibilitar que els estudiants adquireixin una metodologia de treball 

com a ambientòlegs, fent ús de normatives vigents i facilitant eines i criteris que 

possibilitin la resolució de problemes concrets en l’àmbit del control de la 

contaminació atmosfèrica. Els continguts del curs giren a l’entorn dels següents 

blocs: introducció a la contaminació atmosfèrica i als processos quimicofísics 

involucrats, així com la seva interrelació amb els factors meteorològics i topogràfics. 

Es remarquen, en especial, les metodologies aplicades al control ambiental i les 

tecnologies en ús per a la minimització dels contaminants de l’atmosfera, així com la 

legislació vigent respecte als criteris de control i de prevenció de la qualitat de l’aire. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 570,20 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 228 € 

 Places: 3 

* La matrícula es podrà formalitzar prèvia entrevista amb el docent que imparteix 

l’assignatura. 
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17.  Cultius Cel·lulars* 

Grau:  Biotecnologia, 2n 

Professora: Esther Goutan 

Clàssicament, la producció de vacunes, de proteïnes recombinants i d'anticossos 

monoclonals ha estat condicionada a la capacitat de fer créixer cèl·lules eucariotes 

en medis de cultiu al laboratori. D'altra banda, la utilització de cultius cel·lulars ha 

permès obrir noves perspectives en el coneixement dels mecanismes moleculars i en 

el tractament de patologies com el càncer, les malalties cardiovasculars i les 

malalties neurodegeneratives, causes principals de morbimortalitat en les societats 

desenvolupades. En aquesta assignatura es pretén iniciar l'estudiant en les 

tècniques bàsiques de manipulació de cultius cel·lulars i en les possibles aplicacions 

dels cultius cel·lulars en l'àmbit biotecnològic. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 570,20 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 228 € 

 Places: 3 

* La matrícula es podrà formalitzar prèvia entrevista amb el docent que imparteix 

l’assignatura. 

 

  



22 
 

18.  Ecologia* 

Grau:  Biologia, 2n 

Professor: Josep Turet 

L'ecologia és la ciència que estudia els sistemes naturals o ecosistemes, que 

consisteixen en conjunts formats per éssers vius i el medi amb què es relacionen. 

Tracta tant aquells sistemes més simples integrats per una o poques poblacions, 

com aquells altres en què la seva complexitat fa quasi impossible arribar a 

caracteritzar-los. Estudia també els que l’home ha pertorbat –potser l'ecologia pot 

aportar alguna solució a aquestes pertorbacions–, i si els sistemes artificiosos que 

la societat humana ha inventat, anomenats antropogènics, poden ser sostenibles en 

conjunció amb la natura. 

L'objectiu general de l'assignatura és proporcionar coneixements teòrics i 

metodològics per a l'estudi i la comprensió de l’estructura, el funcionament i la 

dinàmica dels sistemes naturals, així com per a l'avaluació de les pertorbacions que 

sofreixen. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 570,20 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 228 € 

 Places: 3 

* La matrícula es podrà formalitzar prèvia entrevista amb el docent que imparteix 

l’assignatura. 
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19.  Estructura del Sistema de la Comunicació 

Grau: Comunicació Audiovisual, 1r 

Professora: Cristina Perales  

L’assignatura permet conèixer i analitzar la situació actual de la indústria cultural 

internacional, així com la catalana i l'espanyola. Es treballarà la manera com els 

diversos mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió i noves tecnologies) han 

configurat sistemes de comunicació complexos, amb múltiples sinergies entre 

actors participants, aproximant-nos-hi des del punt de vista històric, polític, social i 

econòmic.  

Resultats d'aprenentatge 

- Coneix com funciona i com es configura el sistema de comunicació on acabarà 

exercint la seva professió, és a dir, la interrelació que hi ha entre les diverses 

empreses de comunicació (televisions, ràdios, publicacions escrites o 

productores de continguts) en el si d’un mercat de competència imperfecta. 

- Coneix quins són els principals diaris europeus i l'estructura del sistema de 

publicacions periòdiques a Espanya i a Catalunya. 

- Entén el funcionament del mercat dels mitjans audiovisuals, ràdio i televisió 

i la seva estructura a nivell regional, estatal i internacional. 

- Té capacitat crítica per poder analitzar les estratègies comercials que usen 

les empreses de comunicació per poder llançar nous productes al mercat. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 570,20 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 228 € 

 Places: 3 
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20.  Global Change*  

Grau: Biologia, 2n 

Professor: Josep Ayats  

This course intends to introduce the concepts and basic laws of physics of the 

atmosphere and climate system to discover the main evidences of climate change. 

The course will also focus on major expectations of climate change influence on 

many fields: agriculture, biodiversity, natural hazards, public health, economic 

resources, social behavior, environmental governance. 

To know the general evolution of earth’s climate will be the first step to understand 

the nowadays situation. Afterwards, the student will be introduced to major recent 

scientific research on that field to become familiar with the general facts about 

global change that new policies have to deal with. Finally, the course will approach 

the student to an overview of how diferent climatic zones of the world are going to be 

affected by global change. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Anglès 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 570,20 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 228 € 

 Places: 3 

* La matrícula es podrà formalitzar prèvia entrevista amb el docent que imparteix 

l’assignatura. 
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21.  Història Econòmica Mundial 

Grau: Administració i Direcció d’Empreses, 2n 

Professor: Santi Ponce 

Es tracta de donar als estudiants les referències històriques que els han de permetre 

comprendre l’estructura i la situació econòmica internacional del present, amb 

l’objectiu de conèixer el passat de la historia econòmica per tal d’entendre el 

present, és a dir la complexitat i diversitat de les relacions econòmiques 

internacionals. S’analitza l’evolució de l’economia mundial, fent especial èmfasi en 

l’edat contemporània. Es descriuen de forma diacrònica i sincrònica els principals 

factors de desenvolupament i les principals conjuntures històriques. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 542,30 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 216,90 € 

 Places: 3 
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22.  Història. El món des de la II Guerra Mundial 

Grau: Traducció i Interpretació, 2n 

Professora: M. Carme Sanmartí Roset 

L'assignatura té com a objectiu introduir els estudiants en el coneixement de la 

història contemporània a partir de la Segona Guerra Mundial fins a l'actualitat, a 

través de textos, material audiovisual, gràfiques, mapes i debats.  

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català o espanyol 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 561€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 224,40 € 

 Places: 3 
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23.  Narrativa Audiovisual Interactiva  

Grau: Multimèdia, 1r 

Professor: Marc Vaillo 

La narrativa es configura com un factor essencial per als futurs graduats en 

Multimèdia, en proporcionar competències i eines creatives per acompanyar la 

programació i el desenvolupament web. Aquesta assignatura consta de dues parts 

totalment diferenciades: Narrativa audiovisual (NAV) i Narrativa interactiva (NI). 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Tarda 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 570,20 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 228 € 

 Places: 3 
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24.  Programació de Control Numèric*  

Grau: Enginyeria Mecatrònica, 4t 

Professor: Juli Ordeig 

El control numèric s’utilitza en l’automatització de multitud de processos de 

fabricació, especialment en fabricació mecànica. Inicialment en aquesta 

assignatura s’estudien les diferents formes de programació, amb l’edició, 

modificació i simulació de programes de control numèric. L’assignatura es completa 

amb la fabricació assitiada per ordinador (CAM).  

S’estudiaran les diferents operacions i estratègies de fabricació que permetran 

obtenir directament el producte a partir de la peça dissenyada en 3D.  

1. Components i estructura dels controls numèrics.  

2. Control de les eines i càlculs.  

3. Modes de programació: ISO, conversacional i sistemes CAD-CAM. 

 

 Crèdits: 3,0 crèdits ECTS (2 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Tarda 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 570,20 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 228 € 

 Places: 3 

* La matrícula es podrà formalitzar prèvia entrevista amb el docent que imparteix 

l’assignatura. 
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25.  Psicologia del Consumidor 

Grau: Publicitat i Relacions Públiques, 2n 

Professor: Ignasi Coll 

L'assignatura té com a objectiu introduir els estudiants en la comprensió dels factors 

i processos interns o psicològics del consumidor (motivacions i necessitats, 

percepció, personalitat, processos d’aprenentatge...) i la seva relació amb els 

processos de compra i consum. En definitiva, es pretén que l’alumne adquireixi els 

coneixements necessaris, propis de la disciplina psicològica, que li permetin 

entendre els mecanismes que fonamenten les conductes dels individus com a 

consumidors de béns i serveis. 

 

 Crèdits: 3,0 crèdits ECTS (2 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Tarda 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 302,60 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 121 € 

 Places: 3 
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26.  Psicologia Evolutiva i de la Salut 

Grau: Nutrició Humana i Dietètica, 1r 

Professora: Cristina Ruiz 

Dóna a conèixer els continguts essencials de la Psicologia Evolutiva i de la Salut, així 

com la seva aplicació a la pràctica professional. Es considera de fonamental 

importància en la formació bàsica dels professionals de la salut. Els seus objectius 

són: que l'alumne conegui les principals bases i models teòrics de la psicologia. Que 

sàpiga identificar els diferents tipus de desenvolupament (psicomotriu, cognitiu i 

psicosocial) i les característiques principals de cada un d'ells en les diferents etapes 

del cicle vital. 

Resultats d'aprenentatge 

- Reconeix els factors psicosocials que intervenen i incideixen en el 

comportament humà i en el procés de salut-malaltia (RA1) 

- Distingeix i coneix els diferents moments del procés de desenvolupament 

evolutiu (RA2)  

- Comprèn la importància de la resposta subjectiva de crisi i conflicte (RA3) 

- Coneix i utilitza la terminologia específica de psicologia (RA4) 

- Adquireix eines bàsiques d'abordatge psicològic que pot emprar en la seva 

praxi professional (RA5) 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 542,30 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 216,90 € 

 Places: 3 
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27.  Psicologia Social (Teràpia Ocupacional) 

Grau: Teràpia Ocupacional, 1r 

Professora: Margarida Pla 

Donar eines per entendre els fonaments del comportament humà com a ésser social. 

Introduir els conceptes que permetin entendre la realitat quotidiana com un 

esdeveniment complex constituït per fenòmens psicosocials, apreciant la diversitat 

i la multiculturalitat. Tenir una comprensió global de les relacions entre la psicologia 

social i altres disciplines socials. Conèixer les diferents teories dins del camp de la 

psicologia social dels grups i la seva constitució. 

Resultats d'aprenentatge 

- Coneix i comprèn l'objecte d'estudi de la psicologia social. 

- Coneix les funcions, característiques i limitacions dels diferents models 

teòrics de la psicologia social . 

- Coneix i comprèn els processos i elements fonamentals del subjecte social.  

- Coneix i comprèn la constitució del vincle social i els processos de 

socialització. 

- Comprèn la dimensió de la constitució de les identitats col·lectives.  

- Coneix les diferents estructures i tipologies de grups i organitzacions. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Tarda 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 515,78 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 206,30 € 

 Places: 3 
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28.  Psicologia Social (Educació Social) 

Grau: Educació Social, 1r 

Professora: Pilar Prat 

Donar eines per entendre els fonaments del comportament humà com a ésser social. 

Introduir els conceptes que permetin entendre la realitat quotidiana com un 

esdeveniment complex constituït per fenòmens psicosocials, apreciant la diversitat 

i la multiculturalitat. Tenir una comprensió global de les relacions entre la psicologia 

social i altres disciplines socials. Conèixer les diferents teories dins del camp de la 

psicologia social dels grups i la seva constitució. 

Resultats d'aprenentatge 

- Coneix i comprèn l'objecte d'estudi de la psicologia social. 

- Coneix les funcions, característiques i limitacions dels diferents models 

teòrics de la psicologia social. 

- Coneix i comprèn els processos i elements fonamentals del subjecte social. 

- Coneix i comprèn la constitució del vincle social i els processos de 

socialització. 

- Comprèn la dimensió de la constitució de les identitats col·lectives.  

- Coneix les diferents estructures i tipologies de grups i organitzacions. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS (4 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Tarda 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 515,78 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 206,30 € 

 Places: 3 
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29.  Restauració, Creativitat i Gastronomia 

Grau: Nutrició Humana i Dietètica, 3r i 4t (Optativa) 

Professorat: Francesc Molera i Núria May 

L'assignatura de Restauració, Creativitat i Gastronomia en el context global de la 

carrera de Nutrició Humana i Dietètica, s'entén com una matèria que ha d'aportar els 

coneixements bàsics per valorar la gastronomia en tota la seva dimensió i capacitar 

els estudiants per conèixer i comprendre el fet gastronòmic dins el marc dels 

processos de restauració. És una iniciació al món de la restauració i la gastronomia 

que ha de permetre a l'alumne entendre el valor de la gastronomia dins els valors 

patrimonials de cada poble.  

Resultats d'aprenentatge 

- Reconeix la influència històrica en la construcció de la cultura alimentària 

occidental actual. 

- Identifica les característiques sensorials i de qualitat en el productes 

gastronòmics de proximitat. 

- Utilitza els aliments i ingredients apropiats per a l'elaboració de plats 

creatius. 

 

 Crèdits: 3,0 crèdits ECTS (2 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 288,65 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 115,45 € 

 Places: 3 
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30.  Tendències actuals del Màrqueting 

Grau: Màrqueting i Comunicació Empresarial, 1r 

Professor: Santiago Jordan 

El objetivo principal del curso es reflexionar sobre los cambios que afectan el 

marketing en general y el comportamiento de los clientes y modelos de consumo en 

particular. En este nuevo escenario, las decisiones sobre el consumo de productos y 

servicios tradicionalmente llevadas a cabo por las empresas da lugar a un nuevo 

panorama donde la voz del consumidor cada vez tiene más peso y debe que ser 

escuchada mediante el uso de diversas técnicas. La atención al cliente conocida 

como customer care gana importancia en un contexto donde el consumidor 

interviene en el valor del producto o servicio y apuesta por aquellas empresas que le 

ofrecen lo que necesita. La técnica de word-of-mouth se hace evidente cada vez 

más, revelando que los consumidores utilizan las redes sociales para recomendar o 

no un determinado producto o servicio. 

Resultats d'aprenentatge 

Al acabar el curso los alumnos deberán tener una comprensión clara de las variables 

que afectan las decisiones estratégicas de marketing y conocer el uso de las 

herramientas que ayudarán a gestionar el entorno actual y futuro. Deberán realizar 

un trabajo de análisis y reflexión sobre las tendencias de futuro a partir de prácticas 

concretas a lo largo del curso. 

 

 Crèdits: 3,0 crèdits ECTS (2 hores setmanals durant quinze setmanes) 

 Dates: Per determinar 

 Idioma: Castellà 

 Horari: Tarda 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 288,65 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 115,40 € 

 Places: 3 
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Anual 

31.  Alemany 

 Durada: 110 hores 

 D’octubre de 2015 a juny de 2016 

 Horari: Dues sessions de dues hores per setmana en dies alterns (dilluns i 

dimecres o dimarts i dijous), en funció del nivell que es vulgui cursar. 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: Per determinar 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%) 

 Places: 3 

 

32.  Anglès 

 Durada: 110 hores 

 D’octubre de 2015 a juny de 2016 

 Horari: Dues sessions de dues hores per setmana en dies alterns (dilluns i 

dimecres o dimarts i dijous), en funció del nivell que es vulgui cursar. 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: Per determinar 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%) 

 Places: 3 

  

33. Francès 

 Durada: 110 hores 

 D’octubre de 2015 a juny de 2016 

 Horari: Dues sessions de dues hores per setmana en dies alterns (dilluns i 

dimecres o dimarts i dijous), en funció del nivell que es vulgui cursar. 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: Per determinar 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%) 

 Places: 3 
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Informació pràctica 

Dates: El període del primer semestre és del 7 de setembre al 22 de gener per a totes 

les assignatures. El període del segon semestre és del 25 de gener al 17 de juny per 

a totes les assignatures. 

Matrícula: Presencial, de l’11 al 19 de juny, a la Secretaria de Formació Continuada / 

Àrea de Gestió Acadèmica. Edifici F, planta baixa. C. Sagrada Família, 7, 08500 Vic 

(Campus Miramarges). Tel. 93 881 55 16, 93 886 12 22 sfc@uvic.cat  

Horari: Matins de 10 a 13 h., tardes, de dilluns a dijous de 16 a 19 h., divendres de 16 

a 18 h. 

Places: 3 places disponibles per a totes les assignatures. 

Descomptes: Als membres de les Aules de la Gent Gran d’Osona i Gent Gran de 

Centelles se'ls aplicarà un descompte del 60% sobre el preu de la matrícula indicat 

en cada cas, amb la presentació del corresponent carnet acreditatiu. 

Certificat: Aprofitament (en cas de superar la corresponent avaluació). 

Contacte: Oficina de Gestió Cultural (ogc@uvic.cat). 

 

Aquesta oferta d'assignatures està subjecta a modificacions i/o cancel·lacions 

d'acord amb la programació dels plans d'estudis dels graus 


