
 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS SÈNIOR DE LA UVIC-UCC 
 

CURS 2021/2022 

Setembre 2021 

 

 

 

 

 

 

*Data document: 09/09/21  



2 
 

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. Biologia 

Grau: Biologia 

Professora: Julita Oliveras 

S'exposen els conceptes bàsics de la biologia a partir d'una visió evolutiva que permet 

a l'alumnat integrar els coneixements  necessaris per comprendre els aspecte més 

rellevants d’aquesta matèria. Les activitats formatives es distribueixen en classes de 

teoria, treball dirigit, resolució d’exercicis i assistència a conferències.  

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS  

 Idioma: Català  

 Horari: Grup 11: dilluns (8:30-10:30), dijous (11:00-12:00) i divendres (11:00-

12:00). Grup 12: dimarts (11:00-12:00), dimecres (11:00-12:00) i dijous (8:30-

10:30). Del 27/09/21 al 27/05/22.  

 Aula: Grup 11, aula T112; Grup 12, aula T116 

 Preu públic general: 597€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 239€ 
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2. Introducció a l’Arquitectura i Fabricació de Vehicles 

Grau: Grau en Enginyeria de l’Automoció 

Professorat: Josep Maria Terricabras  

Introducció a l'arquitectura i fabricació d'automòbils, és una assignatura que té com 
a objectiu que l'alumne sàpiga reconèixer els diferents sistemes i components que 
formen un vehicle, i com aquests diferents components i sistemes es fabriquen, amb 
els seus corresponents processos.  Finalment comprendre com s'ensamblen a la 
cadena de producció d'un vehicle, i com és la cadena de subministrament dels 
diferents elements. 

 

*Aquesta assignatura es cursa a Granollers (Can Muntanyola, Camí del Mig, 22) 

 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS  

 Idioma: Català / Castellà 

 Horari: Dilluns de 8.30 h a 10.30 h i dimecres de 10 h a 12 h. Del 20/09/21 al 

4/02/22.  

 Aula: Per determinar, al Campus Granollers 

 Preu públic general: 597€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 239€ 
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3. Bioètica 

Grau: Teràpia Ocupacional 

Professora: Ester Busquets 

Aquesta assignatura pertany a la matèria d'Ètica i pretén donar a conèixer els 
continguts essencials tant de la bioètica fonamental com de la bioètica clínica. La 
bioètica és una disciplina que vol ajudar l'estudiant a ser un bon professional de la 
salut, sobretot des de la vessant d'actituds i valors ètics. La primera part pretén 
introduir-lo en els coneixements bàsics de la bioètica i altres disciplines que hi estan 
relacionades. En la segona part s'abordaran qüestions que plantegen problemes 
ètics i jurídics en l'àmbit de les ciències de la vida i les ciències de la salut. 
 
Els objectius de l'assignatura pretenen que l'estudiant: 
• Comprengui el sentit i l'abast de la reflexió ètica en l'àmbit de la teràpia 
ocupacional. 
• Conegui i assumeixi els valors i actituds que configuren la professió de teràpia 
ocupacional i les disposicions pròpies del seu codi deontològic. 
• Identifiqui i analitzi qüestions ètiques que es plantegen en la seva professió i 
aprengui a donar-hi respostes fonamentades. 
• S'iniciï en el coneixement dels criteris ètics i metodologies que s'utilitzen en 
bioètica per a prendre decisions. 
 
 
 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS  

 Idioma: Català 

 Horari: Dilluns de 11.00-13.00h i Dimarts de 12.30-14.00h.  Inici: Del 20/09/21 al 

25/01/22. 

 Online. Tutories els dilluns cada tres setmanes 

 Preu públic general: 540€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 216€ 
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4. Comunicació Terapèutica 

Grau: Infermeria  

Professora: Emi Chirveches / Teresa Lleopart 

Aquesta assignatura, de formació bàsica, forma part de la matèria Psicologia i aborda 

la comunicació com un element clau en totes les accions dels professionals que 

treballen amb i per a les persones. Més específicament pretén que l'estudiant 

comprengui i integri la importància de la Comunicació i la relació amb l'usuari com una 

eina imprescindible per oferir cures d'infermeria que responguin a la singularitat de 

les persones, a més d'un element terapèutic que afavoreix el seu benestar en diferents 

situacions salut. 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS 

 Idioma: Català 

 Horari: (escollir un dels grups) Grup 11. Dimarts de 12.00-14.00, i Divendres de 

8.30-10.30 /Grup 12. Dimecres de 8.30-10.30, i Dijous de 12.00 a 14.00 /  Grup 

13. Dimecres de 12.00-14.00, i Divendres de 12.00-14.00. Inici: Del 14/09/21 al 

21/01/22 

 Aula: Grup 11, B030, Grup 12, B129, Grup 13, B102. 

 Preu públic general: 597 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 239€ 

  



8 
 

5. Fonaments i Evolució del Màrqueting 

Grau: Màrqueting i Comunicació Empresarial 

Professor: Oreste Attardi 

Vol ser una introducció al coneixement de les bases teòriques que fonamenten el 
màrqueting, oferint eines de comprensió integral per a l'anàlisi dels orígens de 
l'activitat del màrqueting, el comportament i evolució dels mercats, dels consumidors 
i de les empreses per oferir productes i serveis que satisfacin les necessitats de la 
demanda actual i futura. També s'analitzarà l'entorn del màrqueting com a element 
integrador de les polítiques i estratègies de les empreses i s'oferirà una àmplia visió 
de l'activitat d'aquesta disciplina i el seu camp d'aplicació en el desenvolupament dels 
diferents sectors econòmics i socials d'un país. 

Objectius: 

Aconseguir el més ampli i adequat coneixement i comprensió sobre els seus 
fonaments teòrics i evolutius d'aquesta disciplina. L'assignatura pretén satisfer 
aquesta necessitat exposant les bases conceptuals del Màrqueting, presentant i 
analitzant el seu concepte central i àmbit d'aplicació, exposant els diferents 
enfocaments d'anàlisis aplicades a través de les seves Escoles de Pensament. 
Per cobrir aquests objectius, aquesta assignatura pretén: situar l'origen històric i 
acadèmic del Màrqueting, entendre la evolució en el pensament del Màrqueting. 
Analitzar les diferents Escoles de Pensament de Màrqueting. Presentar les tendències 
més actuals del Màrqueting. 

Objectius específics del Curs: 

• Conèixer i entendre en profunditat els Fonaments del Màrqueting i la seva 
aplicació dins d’un Projecte de Màrqueting Integral. 

• Saber desenvolupar polítiques i accions estratègiques de Màrqueting i utilitzar 
les seves eines adequades en el compliment dels objectius prefixats.   

• Entendre la gestió de Màrqueting en tota la seva extensió. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS  

 Idioma: Català / Castellà 

 Horari: Divendres de 17 a 20h  Inici: Pendent, de setembre a febrer. 

 Aula: Per determinar (Miramarges) 

 Preu públic general: 568€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 228€ 
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6. Història Contemporània 

Grau:  Periodisme 

Professor: Santi Ponce i 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  

 Idioma: Català 

 Horari: Dijous de 9 a 12h i divendres d’11 a 13h. Inici: Pendent. De setembre a febrer 

 Aula: Per determinar (Miramarges) 

 Preu públic general: 597€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 239€ 
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7. Història del Cinema 

Grau: Comunicació Audiovisual 

Professorat: Anna 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. 

 

Els resultats de l’aprenentatge són: 

-Conèixer la història del cinema. 

-Relacionar la història del cinema amb la història política, social i econòmica. 

-Coneix el vocabulari bàsic del llenguatge cinematogràfic. 

 

Habilitats: 

-Comentar de manera crítica un producte cinematogràfic. 

-Ubicar un producte cinematogràfic en el seu context històric. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS  

 Idioma: Català 

 Horari: Dimarts d’11 a 13h i de 13 a 15h. Inici: Pendent, de Setembre a Febrer. 

 Aula: Per determinar (Miramarges) 

 Preu públic general: 597€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 239€ 
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8. Història Econòmica Mundial 

Grau: Administració i Direcció d’Empresa 

Professor: Santi Ponce 

La història econòmica contemporània analitza l'evolució de l'economia mundial i la 

diferenciació territorial que ha generat al llarg dels darrers dos segles. Es tracta de 

donar als estudiants les referències històriques que els han de permetre comprendre 

l'estructura i la situació econòmiques internacionals del present. 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS  

 Idioma: Català 

 Horari: Dilluns de 9 a 12h. Inici: Pendent, de Setembre a Febrer. 

 Aula: Per determinar (Miramarges) 

 Preu públic general: 540€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 216€ 
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9. Disseny de Vehicles Assistit per Ordinador 

Grau: Enginyeria de l’Automoció 

Professor: Pau Català 

L'objectiu principal de l'assignatura és capacitar els estudiants per al disseny i la 

representació gràfica d'objectes mitjançant la utilització de tècniques i programari 

propi del sector de l'automoció, com són els programes de disseny assistit per 

ordinador o programes CAD (acrònim en anglès de Computer Aided Design). 

 

L'assignatura parteix de la base de conceptes tradicionals de la geometria mètrica 

i descriptiva propis de l'àrea de l'Expressió Gràfica, els quals són aplicats per 

modelitzar objectes en 3D i 2D mitjançant programari CAD, considerant les 

particularitats que tenen els productes del sector de l'automoció: tan el vehicle 

com els seus components. 

 

És també objectiu de l'assignatura que els estudiants interioritzin les convencions 

pròpies del dibuix industrial segons normatives, amb la finalitat de comunicar 

informació de forma correcta i clara a d'altres persones, especialment aquelles 

relacionades amb els posteriors processos de fabricació del producte. Enllaçat 

amb l'anterior, hi ha també l'objectiu de dotar els estudiants amb la capacitat 

d'identificar objectes a partir de la seva representació gràfica. 

*Aquesta assignatura es cursa a Granollers (Can Muntanyola, Camí del Mig, 22) 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS  

 Idioma: Català 

 Horari: Divendres de 8.30 h a 10.30 h i de 11 h a 13 h. Inici: 20/09/21-4/02/22 

 Aula: Per determinar (Campus Granollers) 

 Preu públic general: 597€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 239€ 
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10. Periodisme Cultural 

Grau: Periodisme 

Professora: Anna Palomo 

Aquesta assignatura pretén: posar les bases teòriques del que entenem com a 
cultura en el sentit més ampli del terme (cinema, arts escèniques, música, literatura, 
arts visuals...); analitzar els mitjans de comunicació i les polítiques culturals; 
practicar els diferents gèneres periodístics aplicats a la cultura; i practicar la difusió 
de la cultura en els diferents mitjans. 

  

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS  

 Idioma: Català 

 Horari: Dilluns de 9 a 13h. Inici: pendent, de setembre a febrer 

 Aula: Per determinar (Miramarges) 

 Preu públic general: 597€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 239€ 
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11. Sistema polític i econòmic 

Grau: Periodisme 

Professorat: Santi Ponce i Enric Casulleras 

Aquesta assignatura pretén introduir l'estudiant en el funcionament del sistema 
polític i institucional de l'estat espanyol i la seva evolució d'ençà la transició, i que 
descobreixi les seves interrelacions amb el món econòmic, el funcionament dels 
mercats i els objectius i instruments de les polítiques econòmiques. 

  

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS  

 Idioma: Català 

 Horari: Dimarts de 12 a 13.30h o de 13.30 a 15h (presencial) i dimecres de 11 a 13h 

(telemàtic). Inici: de setembre a febrer 

 Aula: Per determinar (Miramarges) 

 Preu públic general: 597€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 239€ 
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12.Psicologia i cicle vital 
 
Grau: Infermeria 

Professorat: Anna Valls i Àngel Casellas 

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 domini les estratègies psicològiques necessàries per a l'abordatge dels 
processos inherents a la Psicologia de la Salut.  

Que l'alumne sàpiga identificar els diferents tipus de desenvolupament (psicomotriu, 
cognitiu i psicosocial) i les característiques principals de cadascun d'ells en les 
diferents etapes del cicle vital. 

Que l'alumne aprengui estratègies psicològiques bàsiques que li siguin útils en el 
desenvolupament i millora de la seva praxis professional.  

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS  

 Idioma: Català 

 Horari: Grup 11, Dilluns de 11.00 a 12.00, i Dimecres de 8.30-10.30. Grup 12, Dilluns 

de 8.30-10.30 i Dimecres de 11.00-14.00. Grup 13, Dimarts de 8.30-10.30 i Dijous 

de 11.00-14.00. Inici: 21/09/21 fins al 25/01/22 

 Aula: Grup 11, TF TS 118, Grup 12, TF TS 119, Grup 13 TF TS 114-106 (Torre dels 

Frares) 

 Preu públic general: 597€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 239€ 
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13. Narrativa Audiovisual Interactiva 

Grau: Multimèdia 

Professorat: Raimon Lagonigro, Ramon Reig 

Aquesta assignatura està pensada per adquirir els coneixements bàsics sobre 
narrativa i llenguatge audiovisual i introduir a l'estudiant en el procés videogràfic. A 
partir de la síntesi necessària entre teoria i pràctica es desenvolupa la ideació, 
producció i realització de diferents peces audiovisuals, posant en joc els mètodes, 
els processos i les competències dels diferents perfils professionals. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS  

 Idioma: Català 

 Horari: Dimecres 10h-12h i Divendres de 8:30-10:30. Inici: Del 27/09/21 al 21/01/22 

 Aula: Dimecres a la TF 115 i divendres al Plató de TV 

 Preu públic general: 597€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 239€ 
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2n Semestre 

14. Cultura, Societat i Alimentació 

Grau:  Nutrició Humana i Dietètica 

Professora:  Anna Ramon 

L'assignatura de Cultura, Societat i Alimentació pertany a la matèria d'Antropologia, 
dins del Mòdul de Formació Bàsica del Grau en Nutrició Humana i Dietètica. 
El significat cultural de l'alimentació de vegades contradiu al fet biològic en si. 
Sobretot perquè els aliments tenen significats molt variats . Entren en les nostres 
vides no només per ingestió sinó per moltes altres vies, sovint per influències 
externes. Actualment, molt més amb la publicitat, els mitjans de comunicació i les 
xarxes socials. Històricament la gran majoria menjava els productes que es donaven 
en el seu entorn, de vegades fruit de l'agricultura i altres de l'oferta natural. Costava 
aconseguir-los i per això s'apreciava com una cosa extraordinària la varietat. Això ha 
estat així fins passada la Segona Guerra Mundial, almenys en el món occidental. Però 
en totes les societats s'han donat aliments "consumibles" que no han estat consumits 
i productes que sí que són apreciats per altres agrupacions humanes. L'elecció d'uns 
aliments o altres ha estat lligada moltes vegades a l'exigència tecnològica o 
l'economia. Podria ser necessari veure el "gust" però la majoria de les vegades el 
factor determinant són les creences pel que fa a les bones propietats o als mals 
efectes dels propis aliments . 
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. 
L'objectiu del curs és apropar l'alumne a la comprensió, el desenvolupament en 
l'adquisició d'eines i competències, que permetin donar resposta a les diferents 
necessitats plantejades en un context social i pluricultural. I entendre els continguts 
teòrics i/o metodològics que les ciències socials han desenvolupat en l'estudi 
sociocultural dels processos relacionats amb l'alimentació. 
 
 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS  

 Idioma: Català 

 Horari: Dilluns i dijous de 8.30-10.30. Inici: 07/02/22 – 9/06/22 

 Aula: Per determinar (Miramarges) 

 Preu públic general: 568€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 220€ 
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15. Cures al final de la vida 

Grau: Infermeria 

Professora: Montse Faro i Montse Lorenzo 

Aquesta assignatura forma part de la formació bàsica obligatòria del currí-

culum del Grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut i el 

Benestar. La finalitat d'aquest programa de Cures al Final de la Vida (CFV) és 

oferir als estudiants d'infermeria elements de reflexió entorn la situació de 

malaltia avançada i terminal i proporcionar-los instruments que permetin 

donar una resposta professional a les necessitats que plantegen els malalts i 

les seves famílies en la situació de malaltia avançada i terminal. 

El treball i desenvolupament de les competències de l'assignatura ha de 

permetre que l'estudiant en finalitzar l'assignatura: 

• Identifiqui la situació de malaltia avançada i/o de final de vida. 

• Adquireixi coneixements, habilitats i actituds per tenir cura del malalt en 

situació de malaltia avançada o de final de vida i de la seva família. 

• Adquireixi habilitats de comunicació. 

• Identifiqui les fases d'adaptació a la situació de malaltia avançada i de final 

de vida, les reaccions i les respostes del malalt, la família i l'entorn i del propi 

equip. 

• Desenvolupi habilitats per afrontar situacions difícils. 

• Promogui la família i l'entorn com a sistemes de recolzament social i natural. 

• Conegui els principals símptomes que presenten les persones amb una 

malaltia avançada i terminal i les estratègies de control. 

• Identifiqui les cures infermeres que permeten proporcionar una atenció de 

qualitat al malalt i les seves famílies. 

• Reflexioni sobre la idea del morir i la mort en el nostre entorn sociocultural. 

• Conegui els principis de la bioètica que intervenen en la presa de decisions al 

final de la vida. 

• Es familiaritzi amb el procés de dol de manera que li permeti acompanyar a 

les persones que es troben immerses en ell. 

 

 

 



19 
 

 Crèdits: 3,0 crèdits ECTS  

 Idioma: Català 

 Horari: Grup 11, dilluns i dijous de 8.30 a 10h. Grup 12, dimarts 12.30 a 14h i dijous 

de 8.30 a 10h. Grup 13, dilluns de 12.30 a 14h i dijous de 8.30 a 10.30h 

 Inici: Pendent 

 Aula: Edifici B 

 Preu públic general: 316€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 126€ 
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16. Bandes sonores 

Grau:  Comunicació Audiovisual 

Professor: Conrado Xalabarder  

L'objectiu d'aquesta assignatura és el de comprendre l'ús de la música en els mitjans 

audiovisuals, però no solament com un element estètic i emocional sinó singularment 

narratiu. Així, el propòsit és que els alumnes comprenguin les seves funcions 

principals, entenguin els seus recursos i sàpiguen, així, elaborar un guió musical que 

complementi al guió literari, i que en definitiva siguin capaços de  traslladar les seves 

intencions i decisions al compositor perquè les plasmi en forma de música.. 

 

 Crèdits: 3,0 crèdits ECTS 

 Idioma: Català 

 Horari: Dimecres d’11 a 13h. Inici: Pendent. De febrer a juny 

 Aula: Per determinar (Miramarges) 

 Preu públic general: 316 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 126 € 
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17. Història del periodisme 

Grau: Periodisme 

Professora:  Josep Burgaya 

L’assignatura ofereix un panorama històric i cultural del periodisme a Catalunya 

des del darrer terç del segle XIX, etapa que internacionalment dona 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  

 Idioma: Català 

 Horari: Dijous de 9 a 11h. Inici: Pendent, de febrer a juny. 

 Aula: Per determinar (Miramarges) 

 Preu públic general: 316€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 126€ 
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18. Introducció a l’economia 

Grau: Administració i Direcció d’Empresa 

Professor: Enric Casulleras i Rafa Madariaga 

Es tracta de fer un repàs a la història de l’anàlisi econòmica, posant l’accent en els 

plantejaments més rellevants des del punt de vista ideològic (socialista, liberal, 

conservador, ecologista), i donar unes breus nocions de Microeconomia i 

Macroeconomia. 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS  

 Idioma: Català 

 Horari: Dilluns de 9 a 12h. Inici: Pendent, de febrer a juny 

 Aula: Per determinar (Miramarges) 

 Preu públic general: 597 € 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 239€ 
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19. Sistema polític i  Constitucional Espanyol 

Grau: Periodisme 

Professor: Santi Ponce 

Aquesta assignatura té per objectiu que l'estudiant conegui els fonaments del sistema 

polític espanyol forjats al llarg de gairebé 40 anys de democràcia amb la finalitat 

d'interpretar l'actualitat política. Descriu i analitza de forma sintètica l'organització, 

el funcionament i la dinàmica del sistema polític espanyol esdevingut amb la transició 

democràtica. 

 

 Crèdits: 3,0 crèdits ECTS 

 Idioma: Català 

 Horari: Dimarts d’11 a 13h. Inici: Pendent, de febrer a juny 

 Aula: Per determinar (Miramarges) 

 Preu públic general: 316€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 126€ 
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20. Producció audiovisual 

Grau: Multimèdia, Aplicacions i Videojocs, 1r 

Professor: Albert Serra 

L'objectiu de l'assignatura és donar a l'estudiant les eines necessàries per a poder 
conceptualitzar, enregistrar, editar, manipular, construir i experimentar amb una 
peça audiovisual, ja sigui per a crear un producte professional des del punt de vista 
estètic i tècnic o potenciar la creació experimental-visual-sonora. L’assignatura 
prepara l’estudiant per ser capaç de dur a terme una producció audiovisual (imatge i 
so). Amb aquesta finalitat, s’aprofundeix la pràctica de la producció i postproducció 
audiovisual des de la teoria aplicada a la pràctica. S'experimenten procediments, 
tècniques i mètodes d'edició i muntatge, captació i postproducció sonora, gràfics en 
moviment (Motion Graphics) i retoc visual (Visual Effects).  

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS 

 Idioma: Català 

 Horari: Dimarts de 8.30 a 10.30h, online i dimecres de 8 a 10h al Plató de TV. 

Inici: 10/02/20 

 Aula: Online i plató de TV. 

 Preu públic general: 597€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 239€ 
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21. Genòmica 

Grau: Biotecnologia, 2n curs 

Professor: Alba Casellas 

Un cop l'estudiant coneix bé els mecanismes implicats en el funcionament dels àcids 

nucleics a la cèl·lula (Genètica Molecular) i s'ha familiaritzat amb les tècniques que 

permeten manipular-los (Enginyeria Genètica), la Genòmica completa la formació en 

aquest camp proporcionant uns coneixements amplis sobre el contingut i l'estructura 

del genoma. A més, en aquesta assignatura es descriuen el mètodes de seqüenciació de 

genomes i l'aplicabilitat en diverses àrees tant en recerca bàsica com biomèdica. També 

s'hi descriuen la majoria de tècniques d'anàlisi que s'utilitzen per estudiar el genoma, 

el transcriptoma i el proteoma. 

 

 Crèdits: 6,0 crèdits ECTS 

 Idioma: Català 

 Horari: Dilluns i divendres de 8.30 a 10.30h. Inici: Del 15/02/22 al 31/05/22 

 Aula: Ts116 (Torre dels Frares) 

 Preu públic general: 597€ 

 Preu Aula Gent Gran Osona i Gent Gran Centelles (-60%): 239€ 
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Informació pràctica 
En el moment d’editar aquesta informació hi ha dades pendents de determinar com 

algunes aules i alguns horaris. Al moment de la matrícula ja es disposarà d’aquesta 

informació.  

Dates: El període del curs és del 13 de setembre de 2021 al 17 de juny de 2022.  

Matrícula: Presencial, del 13 al 17 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. 
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