
El saber no té edat. 
La universitat, tampoc.



«La maduresa no consisteix a saber molt, sinó a voler saber-ho tot; no renunciar 
a cap àrea de la veritat, perquè totes estan indefectiblement unides en la realitat 
profunda de l’univers, com demostra la moderna física teòrica: cada cop amb menys 
lleis que expliquen més coses.
Aquesta maduresa no té edat, només té futur, no té només anys pel davant, no 
cal un cos juvenil per gaudir-la, però tampoc accepta límits.
És saber per saber i per fruir de la més noble i generosa de les pulsions humanes, 
la que ens ha fet els humans el que som: la d’aprendre.»

Lluís Amiguet, La il·lusió d’aprendre

La Universitat de l’Experiència posa a disposició de totes 
les persones de més de cinquanta-cinc anys una oferta 
de programes universitaris, estructurats d’un a tres anys 
acadèmics, que ofereixen una formació aprofundida.

Es tracta d’un programa de formació de caràcter innovador, 
complementari a la formació superior que s’imparteix per a 
l’educació professional dels joves i a la formació continuada 
que se’ls ofereix al llarg de la vida activa.

Un dels reptes dels programes 
educatius de la Universitat de 
l’Experiència consisteix a donar 
resposta a les necessitats de la 
població adulta per tal d’enfortir 
les estructures sociològiques del 
país. En aquest sentit, es pensa 
com un espai que mostra que 
qualsevol edat és bona per 
aprendre, per establir relacions 
socials, per fer créixer els valors, 
les potencialitats i les aptituds, 
aprofitant la condició d’adult 
ple d’experiències per redefinir 
i orientar els objectius i interessos 
en l’etapa de la vida que s’enfoca 
a l’envelliment.
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La Universitat de l’Experiència 
de la Universitat de Barcelona 
ofereix a les persones de més 
de cinquanta-cinc anys 
l’oportunitat de ser estudiants 
universitaris, per primer cop 
o novament, seguint uns 
programes formatius adaptats, 
però amb total rigor acadèmic, 
impartits pel mateix professorat 
de la Universitat i eliminant 
les avaluacions obligatòries. 
Així mateix, la Universitat 
facilita un punt de trobada 
en què es poden establir i 
mantenir noves relacions 
interpersonals.



«És un programa que presenta un indubtable valor, tant des del punt de vista social 
com pedagògic. Evita la segregació de la gent gran i potencia la creació de vincles 
entre generacions, oferint oportunitats d’intercanvi de serveis i d’orientació d’una 
generació envers l’altra.»

Misericòrdia Garcia
comissionada per a Desenvolupament Social 
i Envelliment de la Universitat de Barcelona

ACTIVITATS 
I FORMACIÓ 

Des de la Universitat de l’Expe-
riència s’organitzen i promouen 
activitats addicionals de formació, 
de relació i de lleure, en col·labo-
ració amb diferents departaments 
i entitats. Aquestes activitats estan 
obertes a altres col·lectius de la 
Universitat, segons la disponibilitat 
de places, amb el requisit que tin-
guin més de cinquanta-cinc anys.

• Cursos d’idiomes d’anglès 
i francès 
Ja hi ha grups per a principiants, 
postprincipiants i cursos de nivell 
elemental. 

• Cursos d’activitat física
Es tracta d’un tipus d’activitat 
física orientada especialment a 
les persones més grans de cinquan-
ta-cinc anys. Els cursos han tingut 
una resposta molt bona cada curs. 

• Música
Hi ha un itinerari per aprendre 
a escoltar música i iniciar-se en 
el piano. La Coral de la Universitat 
de l’Experiència té també un gran 
nombre de cantaires.

Puntualment s’organitzen també 
conferències, tallers, viatges i altres 
activitats a proposta dels diferents 
programes o dels mateixos alumnes, 
obertes a la participació de tots els 
matriculats. 

GAUDIR LA 
UNIVERSITAT

En el recull d’opinions que ha 
posat de manifest el professorat 
que participa com a docent a 
la Universitat de l’Experiència, 
hi apareixen de manera reite-
rada tres aspectes: 

• La vivència d’una
experiència gratificant
És una experiència única 
per descobrir persones interes-
sades a aprendre únicament 
pel gust d’aprendre. És una 
experiència plena en relacions 
afectives, en què sovint es rep 
molt més del que s’ofereix.

• La possibilitat d’assumir 
nous reptes
Són reptes que tenen a veure 
amb treballar amb grups 
d’alumnes força heterogenis, 
amb interessos força amplis 
i expectatives ben diferents. 
Al final, però, enlloc de dificul-
tar la tasca docent la faciliten, 
es retroalimenten, es comple-
menten i es respecten.
 
• L’oportunitat d’ampliar 
el marc de coneixements.
Aquesta ha de ser una actitud 
i un propòsit per al llarg de 
la vida professional però, 
sobretot, per a la vida personal.
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Objectius 

La Universitat de l’Experiència 
es planteja els objectius 
específics següents: 

• Possibilitar la formació 
universitària i la promoció 
de la cultura en l’etapa 
avançada de la vida reforçant 
en els alumnes el sentit 
de curiositat intel·lectual.

• Facilitar la integració 
de les persones grans en 
el context sociocultural que 
representa la universitat, 
en la seva actuació plena com 
a formadora, investigadora 
i rectora de la societat.

• Afavorir la comunicació 
intergeneracional a través 
dels estudis universitaris.

• Oferir un lloc de trobada 
en què l’alumnat comparteixi 
una experiència cultural nova.

Mètode
El model de formació és mixt: 
es combinen les assignatures 
específiques del programa 
formatiu de la UdE amb 
assignatures de grau dels 
diferents ensenyaments 
adscrits al programa (són 
assignatures optatives que 
l’alumnat pot escollir), i així 
uns alumnes s’integren amb 
els altres.

Els crèdits exclusius per 
als estudiants de la UdE 
són majoritaris al principi 
del programa i tracten 
temàtiques introductòries 
que aporten una base de 
coneixements fonamentals 
sobre la matèria que es cursa 
i que, a més, proporcionen 
les eines necessàries per 
aprofitar l’assistència i la 
participació en assignatures 
comunes.

Programes
La Universitat de l’Experiència 
ofereix diversos ensenyaments 
que varien cada any. 
Consulteu al web la relació 
de programes vigent: 
www.ub.edu/experiencia

Requisits
Per accedir als ensenyaments 
de la Universitat de l’Experièn-
cia no és necessari cap requisit 
acadèmic previ, només cal:

• Tenir cinquanta-cinc anys 
o més en el moment de 
formalitzar la matrícula.

• Fer la preinscripció i fer 
efectiva la matrícula en els 
terminis corresponents.

Serveis
L’alumnat de la Universitat 
de Barcelona té a la seva 
disposició els millors serveis 
i equipaments de suport 
en tots els àmbits de la vida 
universitària: una xarxa de 
biblioteques amb el catàleg 
amb més referències de 
les universitats catalanes, 
la possibilitat d’aprendre 
un gran nombre d’idiomes, 
les instal·lacions més completes 
per practicar esports, i totes 
les prestacions de les noves 
tecnologies en la docència 
i la millor selecció de publi-
cacions.

INFORMACIÓ GENERAL 
I ACADÈMICA

Durada
La durada dels programes 
va d’un a tres cursos 
acadèmics.
Segons els ensenyaments, 
cal dedicar-hi entre quatre 
i vuit hores setmanals.

Calendari
Els cursos es divideixen 
en dos semestres: de 
setembre a gener i de 
febrer a juny.

Avaluació
L’alumnat de la Universitat 
de l’Experiència no ha de fer 
ni exàmens ni avaluacions, 
però voluntàriament pot 
elaborar els treballs que 
proposi el professorat.

Convalidacions
Les assignatures cursades 
no es poden convalidar si es 
cursa un altre ensenyament, 
atès que no són estudis 
reglats i, per tant, no tenen 
reconeixement acadèmic.

Assistència
Per obtenir el certificat 
s’ha d’assistir a un mínim 
del 80 % de les classes.
No es pot assistir a les classes 
com a oient, cal estar-hi 
matriculat.



«Cal tenir la ment ben oberta 
i deixar fluir tot allò que arriba. 
És un regal de la vida.»

Assumpció Perejoan
alumna de la UdE

«El més important és haver 
constatat que la intel·ligència no 
és mesurable en continguts, sinó 
que depèn de la llibertat de la qual 
disposes per desenvolupar-la.»

Alfons Sánchez
alumne de la UdE

«La satisfacció està servida; 
el grau que vulguis assolir, el límit, 
només el poses tu, segons la teva 
capacitat d’implicació.»

Jordi Lladó
alumne de la UdE

«Molts alumnes de la Universitat de l’Experiència poden 
viure allò que va ser una il·lusió truncada o, simplement, 
aprendre allò que els va quedar pendent. I aquesta 
oportunitat que se’ls brinda la saben aprofitar amb 
força i ganes. L’edat, per tant, no és un impediment, 
com demostren els nostres alumnes de l’Experiència. 
L’edat pot ser un estímul. L’edat és una actitud.»

Alba Guimerà
professora de la UdE

Places
L’oferta de places és de 
50 alumnes per a cada 
curs; per aquest motiu, 
prèviament a la matriculació 
s’ha de fer una preinscripció. 
En el cas que hi hagi més 
de 50 preinscripcions d’un 
programa determinat, es 
comença a comptar des 
del cognom que comenci 
per la lletra establerta, 
per sorteig, cada any.

Preus
L’import de cada curs acadè-
mic en concepte de taxa de 
material i infraestructures 
es pot consultar al web 
www.ub.edu/experiencia.

La Universitat de l’Expe-
riència es reserva el dret 
d’anul·lar algun dels 
cursos en el cas que no 
s’assoleixi el nombre mínim 
d’alumnes necessaris.

Titulació
Els cursos de la Universitat 
de l’Experiència estan reco-
neguts per la Universitat 
de Barcelona. 
Una vegada s’ha finalitzat 
el curs, s’obté un certificat 
d’assistència (els estudis són 
d’extensió universitària). 

Lloc
L’alumnat de la Universitat 
de l’Experiència assisteix 
a les classes en el centre 
que ofereix el programa 
formatiu. Consulteu al web 
la ubicació dels diferents 
centres d’ensenyament: 
www.ub.edu/experiencia

Preinscripció
La preinscripció es pot 
fer en línia o presencialment 
i només és necessària per 
a les persones que vulguin 
cursar el primer curs.

Matrícula
Un cop acabat el període 
de preinscripció, s’informa 
de les dates de matriculació 
al web.
La matrícula és per al curs 
sencer i té lloc durant 
el mes de juliol.
L’alumnat preinscrit és 
convocat, abans que es 
matriculi, a una reunió 
orientativa en la qual els 
coordinadors informen sobre 
el programa, especialment 
en relació amb l’oferta 
de matèries optatives.



Més informació
Universitat de l’Experiència
Àrea de Formació Complementària
Gran Via de les Corts Catalanes, 582
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, 
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
934 031 110
experiencia@ub.edu
www.ub.edu/experiencia

SEIENT 
RESERVAT
PER A MAJORS DE 55 ANYS


