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CURS 19/20

 MATRÍCULA  

Per formalitzar la matrícula hauràs de demanar dia i hora al 93 415 25 51 o a
secretaria.facultat@peretarres.org.  
La matrícula es realitza presencialment al Servei d’Atenció als Estudiants  
de la Facultat.

 DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
·  1 fotocòpia del DNI.   
·  1 fotografia mida carnet (original).  
·   Fotocòpia de la llibreta bancària per a la domiciliació dels rebuts.  
·  Autorització/cessió de les dades personals, signada per l’estudiant.  
·  Autorització d’ús de les dades bancàries facilitades, signat pel titular del compte.  
·  Carta de compromís a fer un bon ús del Campus Virtual, signada per l’estudiant. 
·  Full de matrícula omplert amb la tria d’assignatures de la titulació.  

 
 PREU I CONDICIONS DE PAGAMENT  

El preu d’assignatura és de 199 €. 
El cost total de la matrícula varia atenent al nombre d’assignatures matriculades. 
El pagament de la matrícula es pot realitzar:
·  En únic rebut: 100% del cost de la matrícula
·  Fraccionat en 4 pagaments domiciliats: 25% en matricular-se, 25% al desembre,  
    25% al febrer i 25% a l’abril. 

Descomptes en la matrícula: 
·  Matrícula abans del 15 de juliol de 2019:  5% de descompte.
·  Matrícula abans del 16 de setembre de 2019: 2,5% de descompte. 

 SESSIONS INFORMATIVES PRESENCIALS  

•    2 de juliol 2019 a les 12 hores        •    5 de setembre 2019 a les 10 hores 
 

 PER A MÉS INFORMACIÓ  
Santaló, 37. 08021 Barcelona / Tel. 93 415 25 51 / infofacultat@peretarres.org / www.peretarres.url.edu
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El Programa Universitari de Gent Gran (PUGG) és una formació al voltant de les 
humanitats i l'acció social. S’hi treballen continguts enfocats d’allò que al creixement 
personal, intel·lectual, social i de relació, centrat en la funcionalitat del que s’aprèn, 
com s’aprèn i com es relaciona amb l’actualitat. 
Un punt de trobada i de participació on la gent gran és protagonista de la 
seva vida. 

QUÈ OFEREIX LA UNIVERSITAT PER A GENT GRAN? 

  Una oferta formativa de 8 assignatures anuals repartides en blocs temàtics, que 
es poden cursar al ritme que sigui més còmode.
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· Bloc de filosofia: filosofia antiga i 
medieval, filosofia moderna i con-
temporània i filosofia post moder-
na. 

· Bloc d'art: tres càpsules de co-
neixement.  Sortides en el territori. 

· Bloc de música: aprendrem a es-
coltar la música, a saber què ens fa 
sentir, a descobrir la força que ens 
transmet. 

DURADA 
 
Cada any s’implementa un curs. Els cursos estan formats per 8 assignatures i els 
alumnes poden matricular-se de les assignatures que desitgin amb un màxim de 8.

CALENDARI DE CURS

1r quadrimestre 

de 16.15 a 17.30 h

Història del món 
contemporani III.  
De la II Guerra Mundial als 
nostres dies  
Jordi Sabater 

Àmbits d’estudi de 
l’antropologia  
Montserrat Garcia Oliva  

Psicologia del cicle vital: 
un recorregut per les 
etapes de la vida de  
la mà d’Erikson  
Isabel Torras  

Teatre modern. Teatre d’ara  

Pere-Joan Giralt

de 17.45 a 19.00 h

Dilluns Dimecres

DEL 30 DE SETEMBRE DE 2019 AL 29 DE GENER DE 2020  

2n quadrimestre 

de 16.15 a 17.30 h
Història de la filosofia

Carmen Danes  

L’escultura i l’espai escultòric 
al llarg de la història de l’Art. 
Escultures del període clàssic, 
modern i contemporani  
María Paczkowski  

Tresors de la música 
universal II  
Oriol Casals  

El coaching: pla d’acció 
per la millora personal 

Anna Ballesteros  

de 17.45 a 19.00 h

Dilluns Dimecres

DEL 3 DE FEBRER AL 27 DE MAIG DE 2020  

1r quadrimestre
Del 30 de setembre 2019  
al 29 de gener 2020

Les classes s’imparteixen els 
dilluns i els dimecres de 16.15 a 
17.30 h i de 17.45 a 19.00 h 

2n quadrimestre 
Del 3 de febrer 2020  
al 27 de maig 2020

PROGRAMA

*Aquest calendari està condicionat a possibles canvis de darrera hora 

ASSISTÈNCIA I AVALUACIÓ 
 
L’alumne ha d’assistir a classe de forma obligatòria amb un percentatge mínim del 
80%. Si l’alumne supera aquesta modalitat, la nota serà apte. Si l’alumne participa 
i a més elabora els treballs que configuren l’avaluació de l’assignatura, la nota serà 
numèrica.  
 
Per obtenir el títol s’han de cursar un mínim de 18 assignatures.

· Bloc d'acció social: treball al voltant 
dels serveis socials, polítiques socials, 
la ciutadania, l'ètica, sociologia, 
antropologia...

· Bloc de creixement personal: coa-
ching, habilitats socials i creativitat.

· Bloc de psicologia: teories i models 
en psicologia, psicologia del cicle vital i 
processos psicològics bàsics.

 

  Un o dos dies de classe per setmana i sortides programades. 

  Intercanvis amb altres universitats que ofereixen programes de gent gran.  

  Possibilitat d’obtenir un certificat d’extensió universitària. 


