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Programa de formació 
universitària 
per a més grans de 50 anys
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Accés dels més grans de 50 anys 
a la Universitat de Girona
L’educació és un dret que no només cal protegir, sinó també am-
pliar-lo i facilitar que la ciutadania el pugui exercir. Ara que es parla 
cada vegada més de l’educació al llarg de la vida, cal preveure noves 
formes d’accés a la universitat.

El Programa Josep Torrellas d’Estudis Universitaris per a Més 
Grans de 50 Anys està pensat perquè les persones de més de cin-
quanta anys que tinguin inquietuds acadèmiques, que busquin un 
enriquiment personal o que es vulguin reciclar i actualitzar profes-
sionalment puguin matricular-se en algunes assignatures que s’im-
parteixen a la UdG sense seguir els itineraris establerts per a l’obten-
ció dels títols universitaris.
Els alumnes matriculats al Programa Josep Torrellas d’Estudis Uni-
versitaris per a Més Grans de 50 Anys, tenen la possibilitat de parti-
cipar en el programa interuniversitari de mobilitat ETHERIA.

Així mateix, per tal de promoure altres vies de formació continuada, 
el programa dona suport a les aules d’extensió universitària, or-
ganitza cada any els seminaris “Actualitza’t” de formació especia-
litzada universitària, imparteix cursos de formació específics que or-
ganitza cada any acadèmic la Unitat de Compromís Social i dona 
la possibilitat de participar en programes de voluntariat en entitats 
socials i diferents organismes de les comarques gironines.
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Programa Josep Torrellas d’Estudis Universitaris 
per a més Grans de 50 anys
Es tracta d’un programa propi de la Universitat de Girona (aprovat pel Consell de 
Govern en la sessió núm. 10/09, de 17 de desembre de 2009).

Condicions d’accés al programa

– S’adreça a persones més grans de 50 anys.
– Els alumnes del programa no podran obtenir més de 180 crèdits corresponents a 
un estudi que doni lloc a un títol oficial, superats en un expedient acadèmic.
– Els alumnes poden matricular-se en un màxim de 40 crèdits per curs acadèmic.
– Sempre se’ls considerarà estudiants, no oients, tot i que els exàmens i els treballs 
són opcionals.
– Els alumnes poden fer ús de tots els serveis i descomptes en les mateixes condi-
cions que els estudiants dels estudis oficials, a excepció de les activitats de repre-
sentació i participació estudiantil.
– Es recomana tenir alguns coneixements bàsics d’informàtica com a usuari.

Procediment de matrícula

1. Podeu consultar la nostra pàgina web per saber les dates i lloc de matrícula: ht-
tps://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Formacio-50

2. Les facultats on s’ofereixen places per als alumnes del programa són:
– Lletres
– Turisme
– Educació i Psicologia
– Ciències
– Ciències Econòmiques i Empresarials
– Infermeria
– Escola Politècnica Superior
– Dret

3. Tot i que s’estableixen uns itineraris formatius relacionats amb diverses titula-
cions que s’imparteixen a les facultats i escoles de la UdG, el pla d’estudis no els re-
collirà per tal d’afavorir la possibilitat de cursar assignatures pertanyents a itinera-
ris diversos. Com que la matrícula serà tutoritzada obligatòriament, això n’assegura 
l’adequació i fa innecessària aquesta definició.

4. Els coordinadors d’estudis de les diferents facultats i escoles donaran el vistiplau 
de les assignatures que s’hagin sol·licitat des del programa.
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5. Hi haurà tres períodes de matrícula, que s’establiran segons el calendari acadè-
mic de la Universitat de Girona, que s’aprova cada any: juliol, setembre i febrer.

6. Una vegada es fa efectiva la matrícula, als alumnes nous se’ls donen les instruc-
cions per poder-se fer el carnet universitari i donar-se d’alta a la plataforma Moodle.

Condicions econòmiques de matrícula

El cost total de la matrícula s’estableix en funció del nombre de crèdits matriculats, 
del cost de les taxes administratives i de l’assegurança contra accidents, vàlida per 
a tot el curs acadèmic.
El preu del crèdit el determina anualment el Consell Social de la Universitat de Gi-
rona i es pot consultar al web del Programa de Formació Universitària per a Més 
Grans de 50 Anys.
Es pot sol·licitar un ajut per a la matrícula equivalent al cost de les taxes administra-
tives; en el moment de la matrícula s’informarà de les condicions d’accés a aquest 
ajut i la manera de tramitar-lo.

Condicions de pagament

El pagament de la matrícula es realitzarà per domiciliació bancària en un, dos o tres 
terminis. Es podrà optar pel pagament fraccionat sempre que l’import acadèmic 
total, determinat pel nombre de crèdits matriculats, superi els 400 €, i s’ha de sol·li-
citar en el moment de fer la matrícula.
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Programa “Actualitza’t” de formació universitària
El programa “Actualitza’t” de formació universitària també apropa la formació es-
pecialitzada a les persones més gran de 50 anys, facilitant-los l’actualització de co-
neixements mitjançant l’oferta de diferents cursos, que recorren quasi tot el ventall 
de coneixements que s’imparteixen a la Universitat de Girona.
Els cursos s’ofereixen en forma de seminari durant el curs acadèmic.

Formació específica de la Unitat de Compromís 
Social
La teoria que oferim en els diversos cursos dissenyats per la Unitat de Compromís 
Social o dissenyats conjuntament amb diferents entitats o unitats de la mateixa 
UdG, ens permet oferir als estudiants del Programa Josep Torrellas d’Estudis Uni-
versitaris per a Més Grans de 50 Anys coneixements centrats en l’àmbit de la coope-
ració per al desenvolupament i el voluntariat, en les diferents tipologies de pràcti-
ques solidàries i també en relació amb els diferents tipus de projectes.

Voluntariat
La Unitat de Compromís Social també promou la participació dels estudiants més 
grans de 50 anys en activitats solidàries que es porten a terme en diferents entitats 
solidàries i ONG de les comarques gironines. Aquestes activitats es classifiques en 8 
àmbits (comunicació, cultural, discapacitat, educació, salut, social, sostenibilitat i 
gènere). Els col·lectius destinataris són, entre altres, els que estan en risc d’exclusió 
social i els més desfavorits del nostre entorn.

Aules d’extensió universitària
La Universitat de Girona col·labora amb les aules d’extensió universitària són un 
espai de formació permanent adreçat a la gent gran que tingui inquietuds culturals 
i vulgui disposar d’un lloc de trobada per aprendre, formar-se i discutir sobre temes 
del seu interès.
ETHERIA, curs interuniversitari de mobilitat
ETHERIA és un programa interuniversitari –entre les universitats de la Xarxa Vi-
ves– de formació permanent adreçat al públic a partir de 55 anys. Consisteix en una 
fórmula pedagògica nova per a alumnat i professorat que combina la formació en 
línia i les pràctiques presencials.
Inclou mobilitat pel territori de la Xarxa Vives a través de la col·laboració entre els 
programes sènior de les universitats de la xarxa.
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Mòdul 23
17003 Girona
Tel. 972 41 87 50
Formacio50@udg.edu
www.udg.edu/formacio50
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