ACORD PEL QUAL S’APROVA LA NORMATIVA D’ACCÉS I MATRICULA PER
ALS PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA PER A
MAJORS DE 50 ANYS DE LA UdG
(aprovada en el Consell de Govern núm. 10/09 de 17 de desembre de 2009)

Exposició de motius: Atesa la creació del programa de formació universitària per a majors de 50
anys de la UdG, aprovat per la Comissió de Docència de la UdG en sessió 01/07, de 7 de febrer,
on es proposava oferir a les persones majors de 50 anys la possibilitat d’estudiar a la universitat
cursant uns itineraris formatius relacionats amb les diverses especialitats que es fan a les Facultats i
Escoles de la UdG.
Atès que la finalitat última d’ aquesta iniciativa és la de proporcionar als majors de 50 anys un espai
pel coneixement, la reflexió i el diàleg intergeneracional, que, a diferència dels estudis reglats, no
porta implícit l’ objectiu de professionalització. En conseqüència, no es planteja atorgar més
acreditació que la certificació de l’activitat desenvolupada excloent, en principi, l’atorgament d’un
títol pel fet que l’accés als estudis que hi condueixen està sotmès a unes condicions que en aquest
cas no s’exigeixen.
Atès al fet que s’hagin definit noves vies d’accés a la universitats per a majors de 40 anys amb
experiència laboral o professional i per a majors de 45 anys, operatives a partir del curs
2010/2011, recomana considerar, tot i que excepcionalment, la possibilitat d’atorgar validesa
acadèmica oficial a l’activitat acadèmica desenvolupada a l’empara d’aquest programa. Perquè això
sigui possible serà necessari que les persones interessades guanyin plaça en l’estudi que condueixi
al títol oficial per qualsevol de les vies establertes en la normativa vigent. Un cop aconseguida la
plaça podran sol·licitar el reconeixement dels crèdits superats en el programa seguint el mateix
procediment que qualsevol altra estudiant que inicií un nou estudi amb estudis universitaris previs.
L’autoritat acadèmica competent analitzarà l’expedient de procedència i elaborarà la proposta de
reconeixement que correspongui. Se seguiran els procediments establerts per a la resta
d’estudiants tant des del punt de vista de la incorporació dels crèdits al nou expedient acadèmic
com des del de l’aplicació de preus corresponents.
Atès que la normativa d’accés i matrícula per als participants en el Programa de formació
universitària per a majors de 50 anys de la UdG que s’adjunta fou informat favorablement per la
Comissió Acadèmica i de Convalidacions en la seva sessió 08/09 de 15 d’octubre de 2009.
S’ACORDA:
Únic.- Aprovar la normativa d’accés i matrícula per als participants en el Programa de formació
universitària per a majors de 50 anys de la UdG d’acord amb l’annex adjunt.
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Normativa d’accés i matrícula per als participants en el Programa de formació
universitària per a majors de 50 anys de la UdG
1. Estructura acadèmica del programa
El programa es configurarà com un pla d’estudis virtual que contindrà les assignatures que
permeten la matrícula d’aquests estudiants. Correspon a la direcció del programa establir, d’acord
amb la direcció dels centres docents, quines són aquestes assignatures. Per tal de fer possible la
gestió dels expedients acadèmics dels participants en el programa les assignatures que s’hi
incorporin no podran donar-se de baixa del pla d’estudis virtual, sense que això vulgui dir que
calgui continuant mantenint-les en oferta.
La direcció del programa notificarà les incorporacions d’assignatures al Gabinet de Planificació i
Avaluació per tal que s’actualitzi el sistema d’informació acadèmica de la UdG que ha de permetre
la gestió dels expedients.
Tot i que s’estableixin uns itineraris formatius i relacionats amb les diverses titulacions que
s’imparteixen a les Facultats i Escoles de la UdG, el pla d’estudis no els recollirà per tal d’afavorir la
possibilitat de cursar assignatures assignades a itineraris diversos. El fet que la matrícula serà
obligatòriament tutoritzada n’assegura l’adequació i fa innecessària aquesta definició.
No obstant això, per no desvirtuar la finalitat del programa, també en relació als recursos
esmerçats, s’estableix que no es podran obtenir més de 120 crèdits corresponents a un estudi que
doni lloc a un títol oficial. superats en un expedient acadèmic.
2. Accés
La finalitat del programa fa que no s’hagin de considerar els requisits habituals per l’accés a
titulacions que condueixin a títols oficial i que no hi hagin requisits acadèmics previs.
Els sol·licitants han d’acreditar l’únic requisit de ser majors de 50 anys en el moment d’inici del
curs acadèmic en el qual sol·liciten accedir al programa.
En la sol·licitud, però, hauran de declarar conèixer l’article 4 dels Estatuts de la Universitat de
Girona, que estableix que la llengua pròpia de la Universitat de Girona és el català.
Els candidats han de presentar la seva sol·licitud a la direcció del programa. Prèviament a
l’assignació de la plaça, la direcció mantindrà una entrevista amb cada candidat per determinar i
orientar la capacitat de seguiment del programa i l’itinerari recomanat.
El director del programa resoldrà les sol·licituds d’admissió, les notificarà als estudiants i al Servei
de Gestió Acadèmica i Estudiants per tal que s’obri l’expedient acadèmic corresponent.
La resolució favorable, que comporta el reconeixement de la condició d’estudiant del programa,
tindrà en compte el límit de 120 crèdits establert en el punt 1 que es controlarà en les tutories de
matrícula corresponents.
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Els estudiants del programa reben la docència i són avaluats com la resta d’estudiants i poden
obtenir una certificació acadèmica acreditativa de les matèries cursades. També gaudeixen dels
mateixos drets i serveis que la resta d’estudiants, tret dels de representació i participació derivats
de la condició d’estudiant de ple dret.
Només es poden expedir certificacions un cop comprovada la liquidació dels drets de matrícula
corresponents.
3. Matrícula
La matrícula dels estudiants del programa es durà a terme mitjançant un procediment especial que
requereix la tutoria prèvia i la participació del director del programa que traslladarà les sol·licituds
de matrícula tutoritzades al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants per tal de formalitzar-les
adequadament. Pel fet que aquests estudiants poden optar als mateixos serveis que s’ofereixen a la
resta d’estudiants les sol·licituds de matrícula hauran de contemplar aquests extrems.
Els preus per crèdit els determina i actualitza anualment el Consell Social de la
Universitat. Correspondrà aplicar els preus per la resta de conceptes obligatoris que han de
satisfer els estudiants de titulacions oficials, llevat del corresponent a materials de matrícula pel fet
que no se’n produeixen específicament per a aquest programa. També han de subscriure
obligatòriament l’assegurança contra accidents.
El fet que la matrícula comporta la tutoria obligatòria fa innecessari establir conseqüències de
l’abandonament. Si un estudiant deixa de matricular-se un o més cursos i vol reprendre l’activitat,
la tutoria determinarà si n’accepta la sol·licitud o no. Els estudiants no podran matricular més de
40 crèdits per curs acadèmic. Per poder donar resposta a excepcionalitats, aquest control se situa
en la tutoria obligatòria sense establir-lo en els sistemes de gestió.
Disposició final única. Entrada en vigor
La present normativa d’accés i matrícula per als participants en el programa de formació
universitària per a majors de 50 anys de la UdG entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel
Consell de Govern de la UdG.
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