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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 

 Història Econòmica Mundial 

Grau: Admnistració i Direcció d’Empresa, 1r 

Professora: Santi Ponce 

L'assignatura analitza l'evolució de l'economia mundial i la diferenciació territorial 

que ha generat. Es tracta de donar als estudiants les referències històriques que els 

han de permetre comprendre l'estructura i la situació econòmiques internacionals 

del present. Per tant, l'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és que l'alumnat 

adquireixi les competències que es proposen. 

 

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

 Dates: Del 12 de setembre de 2016 al 27 de gener de 2017 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 542,50 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 217€ 
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 Història Contemporània 

Grau: Comunicació Audiovisual 

Professora: Josep Burgaya 

Aquesta és una assignatura teòrica i pràctica que proporciona els principals 

aspectes explicatius (socials, culturals, econòmics i polítics) de l’evolució històrica 

mundial als segles XIX i XX. 

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

 Dates: Del 12 de setembre de 2016 al 27 de gener de 2017 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 570€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 228€ 
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 Història de la Comunicació 

Grau: Periodisme, 1r curs 

Professora: Josep Burgaya 

L'assignatura vol 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 

cromanyons i acabarà a mitjans del segle XX 

amb la televisió, s’analitzaran fonamentalment: 

 

a) Les principals fites relacionades amb els orígens i l’evolució de la història de 

la comunicació humana. 

b) Les conseqüències dels avenços tecnològics en la comunicació social. 

c) El naixement de la comunicació de masses. 

Resultats d'aprenentatge 

- Augmentar els coneixements històrics de l’estudiant sobre la comunicació 

social. 

- Facilitar eines de capacitació crítica davant dels fenòmens comunicatius.  

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

 Dates: Del 12 de setembre de 2016 al 27 de gener de 2017 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 570€ 

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

 

 

 

 



8 
 

 Història del Cinema  

Grau: Comunicació Audiovisual 

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. 

 

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

 Dates: Del 12 de setembre de 2016 al 27 de gener de 2017 

 Idioma: Català 

 Horari: Per determinar 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 570 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 228€ 
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 Traducció, Llengua i Literatura (català) 

Grau:  Traducció i Interpretació, 4t 

Professor: Ramon Pinyol 

Aquesta asignatura ofereix coneixements dels principals moviments estètics 

europeus i catalans contemporanis, les obres literàries més representatives del 

período, les principals teories de la traducció del període i les traduccions més 

representatives del període. S’aproxima al context històric i cultural dels autors i les 

obres programades, per tal d’aprende a interpretar, analitzar i comentar textos. 

 

CONTINGUTS: 

Estudi dels principals corrents estètics i literaris catalans en relació als europeus, 

des del Romanticisme fins a l'actualitat. 

Figures catalanes més destacades i obres més rellevants. Teories traductològiques 

vigents en aquesta època. Traduccions i traductors principals al català als segles XIX 

i XX i la seva recepció en la cultura catalana. 

 

PROGRAMA: 

1. De l'època romàntica en Naturalisme 

2. Del Modernisme a la Guerra Civil 

3. El règim franquista i la traducció 

4. De la fi del franquisme a l'actualitat 

 

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

 Dates: Del 19 de setembre de 2016 al 27 de gener de 2017 

 Idioma: Català 

 Horari: Per determinar 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 302,50 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 121 € 
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 Traducció, Llengua i Literatura ( espanyol) 

Grau:  Traducció i Interpretació, 4t 

Professor: Marcos Cànovas 

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

traducció en el context històric i cultural hispànic. 

 

 

CONTINGUTS: 

1. Edat Mitjana 

2. Segle d'Or 

3. Segles XVII i XVIII 

 

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

 Dates: Del 19 de setembre de 2016 al 27 de gener de 2017 

 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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 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: Del 12 de setembre al 22 de desembre de 2016 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 570€ 

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

Grau:  Biologia, optativa 

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: : Del 12 de setembre al 22 de desembre de 2016 

 Idioma: Anglès 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 570€ 

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

Grau:  Biologia, optativa 

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: : Del 12 de setembre al 22 de desembre de 2016 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 302,50€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 121€ 
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2n Semestre 

 Psicologia Evolutiva i de la Salut 

Grau:  Teràpia Ocupacional. FCSB 

Professor: Cristina Ruiz i Joan Sanchez 

Aquesta assignatura pretén donar 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 l'alumne 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. 

- Que l'alumne domini les estratègies psicològiques necessàries per a 

l'abordatge dels processos inherents a la Psicologia de la Salut, que li siguin 

útils en el desenvolupament i millora de la seva praxis professional. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS  

 Dates: Del 12 de setembre de 2016 al 27 de gener de 2017 

 Idioma: Català 

 Horari: Per determinar 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 515 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 206 € 
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 Psicologia Social 

Grau:  Teràpia Ocupacional. FCSB 

Professora: Emi Comas  

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 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. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS  

 Dates: Del 12 de setembre de 2016 al 27 de gener de 2017 

 Idioma: Català 

 Horari: Per determinar 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 515 € 

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

Grau:  Nutrició Humana i Dietètica. FCSB 

Professora: Anna Ramon 

L’assignatura té com a objectius donar a conèixer l’ésser humà en l’àmbit de 

l’alimentació. Les ciències socials relacionen el concepte de cultura amb les 

creences, valors, símbols i estils de vida d’un grup. Les representacions referents a 

l’alimentació dels grups culturals estan íntimament lligades a les pràctiques que són 

transmeses de generació a generació. Un aspecte bàsic com a essència de 

l’ensenyament, és capacitar a la reflexió dels sistemes d’organització social, grups, 

famílies, comunitats i sistemes alimentaris de les diferents realitats socioculturals. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS  

 Dates: Del 12 de setembre de 2016 al 27 de gener de 2017 

 Idioma: Català 

 Horari: Per determinar 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 542,50 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 217€ 
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 Història del Periodisme 

Grau:  Periodisme, 3r 

Professor: Josep Burgaya  

Es tracta d’oferir un panorama històric i cultural del periodisme a Catalunya des del 

darrer terç del segle XIX, etapa que internacionalment dóna pas a la premsa de 

masses, fins a l’actualitat. Emmarcat en coordenades internacionals, aquest 

panorama comprèn, doncs, tant els mitjans escrits com els audiovisuals i pretén 

posar en relleu les grans personalitats del nostre periodisme, enteses alhora com a 

model i referent. 

 
 

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

 Dates: 30 de gener al 9 de juny de 2017 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 302,50 € 

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

Grau:  Biologia, 2n 

Professor: Josep Turet 

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

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

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

com aquells altres en els que 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 els sistemes artificiosos que ha 

inventat la societat humana, 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, funcionament i 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: Del 6 de febrer al 26 de maig de 2017 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 570€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 228 € 
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 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: Del 6 de febrer al 26 de maig de 2017 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí ( algunes sessions a la tarda) 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 570 € 

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

Grau: Biologia, 1r 

Professora: Carme Casas 

L'assignatura pretén que l'estudiant conegui els nivells d'organització i 

característiques morfològiques dels vegetals, la diversitat de grups d'organismes 

vegetals i de fongs, i que entengui els mecanismes de funcionament i de regulació de 

les plantes. 

 
 

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

 Dates: Del 6 de febrer al 26 de maig de 2017 

 Idioma: Català 

 Horari: Matí (algunes sessions a la tarda) 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 570€ 

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

programació i 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: Del 6 de febrer al 26 de maig de 2017 

 Idioma: Català 

 Horari: Tarda 

 Aula: Per determinar 

 Preu públic general: 570€ 

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

 Alemany 

 Durada: 100 hores 

 D’octubre de 2016 a juny de 2017 

 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: 750€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 300€ 

 

 Anglès 

 Durada: 100 hores 

 D’octubre de 2016 a juny de 2017 

 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: 750€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 300€ 

 

 Francès 

 Durada: 100 hores 

 D’octubre de 2016 a juny de 2017 

 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: 750€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 300€ 
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Informació pràctica 

Dates: El període del primer semestre és del 12 de setembre al 25 de gener per les 

assignatures de la Facultat d’Empresa i Comunicació, del 12 de setembre al 3 de 

febrer per les assignatures de la Facultat de Ciència i Tecnologia, del 12 de setembre 

al 27 de gener per les assignatures de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar 

i del 19 de setembre al 3 de febrer per les assignatures de la Facultat d’Educació, 

Traducció  i Ciències Humanes.  

El període del segon semestre és del 30 de gener al 9 de juny de 2017 per les 

assignatures de la Facultat d’Empresa i Comunicació, del 9 de gener al 3 de febrer de 

2017 per les assignatures de la Facultat de Ciència i Tecnologia, del 30 de gener al 16 

de juny de 2017 per les assignatures de la Facultat de Ciències de la Salut i el 

Benestar i del 6 de febrer al 16 de juny de 2017 per les assignatures de la Facultat 

d’Educació, Traducció  i Ciències Humanes.  

Matrícula: Presencial, de l’1 al 9 de setembre, a la Secretaria de Formació 

Continuada/Àrea de Gestió Acadèmica. Campus Miramarges. Edifici F, planta baixa. 

C. Sagrada Família, 7. 08500 Vic. Tel. 93 881 55 16, 93 886 12 22. sfc@uvic.cat. 

Horari: Matins de 10h a 13h.  

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. 

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

 

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

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

mailto:sfc@uvic.cat
mailto:ogc@uvic.cat
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