UNISOCIETAT PLUS +
INFORMACIÓ I MATRÍCULA

Matrícula per curs: 180 €

(Fraccionat en dos pagaments)

• Requisits:
Tindre 30 anys o més
No cal tindre estudis previs; només entusiasme i ganes d’aprendre
• Periode i lloc d’inscripció:
Del 3 al 21 de setembre de 2018 a l’Àrea d’Educació
(Matrícula per rigorós ordre d’inscripció)
c/ Joanot Martorell, 40 baix. 46930 Quart de Poblet
• Més informació:
Pepa Benavent Ferri
Telèfon: 96 153 62 10 Ext. 273
Correu electrònic: educa1@quartdepoblet.org
Web: www.quartdepoblet.es i http://projeccio.uv.es

Segueix-nos a facebook:
www.facebook.com/
ProjeccioUVEG

Segueix-nos a twitter:
@projeccioUVEG

UNISOCIETAT PLUS +

PROGRAMA

UNIVERSITAT
I SOCIETAT
A QUART DE POBLET

UNISOCIETAT +
Què és el programa
Universitat i Societat?

• Universitat i Societat a Quart de Poblet sorgeix del ferm
compromís de l’Ajuntament de Quart de Poblet per la formació
al llarg de la vida amb el suport de la Universitat de València.
• Universitat i Societat va dirigit especialment a alumnes
del municipi i el seu entorn i està destinat a les persones de
30 anys o més amb inquietud per aprendre i motivació per la
cultura.
• S’implanta a Quart de Poblet a través d’un itinerari
multidisciplinari de 120 hores per curs acadèmic.
• Cada curs es distribueix en dos quadrimestres i en cada
quadrimestre s’imparteixen dues assignatures troncals; a més,
la formació es complementa amb un cicle de conferències per
curs, de temàtica variada.

UNISOCIETAT PLUS +

Estructura del curs de
Universitat i Societat

•
•
•

120 hores per curs acadèmic
4 assignatures troncals
Conferències mensuals

CURS ACADÈMIC 2018-2019
ITINERARI 1
DIMARTS MATÍ

LITERATURA
CONTEMPORÀNIA
HISTÒRIA
DEL CINEMA
ÈTICA I VALORS

Octubre
a
Febrer

Febrer
a
Juny

120 hores

Objectius de
Universitat i Societat

HISTÒRIA
DEL CINEMA
COMUNICACIÓ
I PERIODISME
HISTÒRIA
DE L’ART
SALUT I NUTRICIÓ
120 hores

Els objectius d’Universitat i Societat són:
• Sensibilitzar la societat en general sobre el valor de la
formació al llarg de la vida, tot destacant i apreciant
la valuosa contribució que les persones de més edat fan a la
societat.
• Promoure la solidaritat intergeneracional i la vitalitat i
dignitat de totes les persones, i esforçar-se més per mobilitzar el
potencial de les persones, fent possible que porten una formació
adequada.
• Estimular el debat i l’intercanvi d’informació per tal de
desenvolupar l’aprenentatge mutu.
• Promoure activitats que servisquen per a lluitar contra la
discriminació; tot superant els estereotips relacionats amb
l’edat, sexe, religió...

CONFERÈNCIES

Febrer
a
Juny

HISTÒRIA

CONFERÈNCIES

Octubre
a
Febrer

ITINERARI 2
DIMECRES VESPRADA

