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Programa formatiu que s’adreça a persones majors de 50 anys, inde-
pendentment de la formació acadèmica que tinguin i dels coneixements 
previs sobre un tema determinat, que estiguin interessades en enriquir 
els seus coneixements sobre temes d’actualitat i participar activament a 
les classes. La durada és de 30 hores (quatrimestral) i pot incloure acti-
vitats complementàries.

Què és UNED Sènior? Cursos disponibles 2014-2015:

• Un espai universitari propi.
• Un lloc de trobada on intercanviar   
    coneixements i experiències.
• Un itinerari flexible, adaptat a les      
    finalitats de cada estudiant.
• Una orientació personalitzada.
• Formació propera al lloc de residència.
• Accés a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Què t’aportarà?

Informació abans de la matrículació:

No cal cap titulació prèvia.
Disposar d’un mínim de dues hores lliures a la setmana.
Els objectius dels cursos s’enfoquen cap a l’enriquiment personal a tra-
vés de la reflexió i el foment de nous valors.
Cal assistir a un 80% de les classes.
El preu del curs quatrimestral és assequible, 50€ i l’anual 100€. 
Els programes dels cursos inclouen suport informàtic, documentals, con-
ferències i diferents sortides culturals.
Cada curs compta amb professors especialitzats en la matèria i en tot
moment hi haurà el suport del centre que assessorarà en cas d’alguna 
dificultat.
El període de matriculació és de l’1 al 19 de Setembre.

Segon quatrimestre: de Febrer a Maig

Cursos anuals: del 6 d’Octubre de 2014 al 5 de Juny de 2015

Cursos d’informàtica

Alimentació equilibrada
Benestar nutricional
Curs basat en l’alimentació equilibrada i en els fonaments de l’equilibri alimentari.

Elemental           
Intermig     
Avançat   
   

Nivell: 

Primer quatrimestre: d’Octubre a Gener 
           

REVIVIM LA NOSTRA HISTÒRIA: 1714-2014
Aquest any es compleixen tres-cents anys d’un dels fets més rellevants de la història de 
Catalunya. Després d’un llarg setge, Barcelona capitulava sota les tropes borbòniques i, 
en conseqüència, el Principat de Catalunya perdia tota l’autonomia política que havia anat 
acumulant des de la seva creació.

Dimecres de 17.30h a 19.00h

Dietètica i nutrició

Per a més informació:
visita                                         o truca al 972 21 26 00www.unedgirona.org 


