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PROGRAMA FUB+ Gran

Inici 2012

Cinc cursos – Cinc Programes

1. Comprendre el Món d’avui

2. Mosaic Humanístic (a la carta)

3. Pensament i Societat (a la carta)

4. Pel Plaer d’aprendre (a la carta)

5. Saber per Descobrir (a la carta)

(títol triat per l’alumnat)

ESTUDIS DE GRAU: 6

MÀSTERS I POSTGRAUS: 9

PROG. FORMACIÓ CONTÍNUA: 53

CURSOS D'IDIOMES: 59

ESTUDIANTS  DE GRAU: 1.432

DE POSTGRAU I MÀSTERS: 164

ESTUDIANTS D'IDIOMES: 737

ESTUDIANTS Programa FUB+gran: 62

2000 alumnes
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PROGRAMA COMPRENDE EL MÓN D’AVUI

BLOC 1. EL NOSTRE MÓN 
Característiques del món actual. La societat de la informació. Globalització. Societat de 
consum.
Les desigualtats i la injustícia social. La influència dels mitjans de comunicació

BLOC 2. CONEIXEMENT PERSONAL 
L’adaptació a aquests canvis a partir del coneixement social i personal.
Creixement personal. La construcció social de la persona. 

BLOC 3. RELACIONS HUMANES 
Els canvis en l’entorn social, familiar. La família abans i ara. Les nostres relacions més 
properes.  Relacions intergeneracionals.  Apunts per a  fer d’avi/àvia amb nets d’avui.

BLOC 4. APRENDRE AL LLARG DE LA VIDA 
Eines per a una bona comunicació oral i escrita.
Com funciona internet/ Xarxes socials/ Twitejar?. Qualitat en la recerca de la informació
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SABER PER DESCOBRIR. Curs 5ª edició del programa

Història moderna

Nanotecnologia

Conflictes de les religions (Israel-Palestina / Xiïtes-Sunites)

Ciència de l’espai

La música i la seva aportació

Alimentació d’Antiedat
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ESQUEMA DELS CURSOS

 D’octubre a maig

 51 sessions ( de 2 h.)

 102 hores de classe

 Dilluns i dimecres

 Blocs temàtics 

 Sortides d’estudi i d’esbarjo
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SABER PER DESCOBRIR. Curs 5ª edició del programa

Bloc 1. Història moderna (10 sessions)

Bloc 2. Nanotecnologia ( 6 sessions)

Bloc 3. Conflictes de les religions (Israel-Palestina / Xiïtes-Sunites). 10 s.

Bloc 4. Ciència de l’espai ( 4 sessions)

Bloc 5. La música i la seva aportació ( 10 sessions)

Bloc 6. Alimentació d’Antiedat ( 6 sessions) 

Bloc 7. Neurociència ( 5 sessions)
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Pujalt
Museu 

sobre el 

Memorial 

històric. 
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 Dos dies de classe a la setmana

 Petits grups de màxim 25 persones.

 Classes explicatives de reflexió i anàlisi  que                          

combinen treball en grup.

 Sortides grup classe i gran grup. 

 No hi ha deures ni treballs fora d’aula. 

 No examens.

 Títol acadèmic universitari a final de curs

ESTRUCTURA DE LES CLASSES
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DESTACAT

Continguts triats per l’alumnat

Alumnat, protagonista del seu 

aprenentatge. 

Cursos únics.

Formació específica i de qualitat

Sortides formatives i sortides d’oci.

Espai de relacions  

Activitats intergrup i interedat

Debat Intergeneracional

Intercanvi interuniversitari
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ACTE DE GRADUACIÓ



UNIVERSITAT DE VIC: AULES EXTENSIÓ 

UNIVERSITÀRIA OSONA I CENTELLES

Osona- 1994

Organitza conferències setmanals, 

actualment compta amb 1.000 alumnes.

Finalitats de l’associació :

1. Facilitar a les persones de més de 60

anys, amb ganes de saber, la

possibilitat de poder-ho fer de manera

eficaç.

2. Facilitar i afavorir el coneixement dels

entorns geogràfic, social, literari,

espiritual, científic i artístic catalans i

europeus.

3. Fomentar grups de reflexió, diàleg i

estudi sobre fets i situacions rellevants

de l’actualitat.

•Més de 500 conferències de temes en

els àmbits de les humanitats, les ciències

socials i les tecnologies.

•Més de 45 viatges socioculturals.

Centelles - 2009

compta amb 250 alumnes.

Objectius:

1. Transmetre estímuls per mantenir actius els seus

socis físicament i psíquicament.

2. Ajudar-los a comprendre millor la realitat actual.

3. Transmetre competències per atendre

necessitats de salut, lleure i vida quotidiana.

Activitats:

•Conferències quinzenals sobre temes d'interès

comú i nivell acadèmic impartides per professorat

universitari i per professionals i personalitats de

prestigi reconegut.

•Visites culturals relacionades amb temes tractats a

les conferències per completar els coneixements

impartits.

•Seminaris de 2 o 3 classes per tractar temes que

requereixen mes amplitud d'horari.
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