La Universitat Nacional
dEducació a Distància i
lAjuntament de Canet de
Mar, dins la seva política de
participació cívica, enceta el
sisè curs de la Universitat
de la Gent Gran de la
UNED a Canet.
Els cursos de la UGG són
estudis sènior dextensió
universitària que formen
part dun projecte
socioeducatiu que pretén
donar una sortida a les
inquietuds culturals dun
determinat sector de la
població, major de 50 anys
amb programes
daprenentatge continuat.

Període de matriculació:
Del 29 de juliol al 12 de setembre
Lloc:
Centre Cívic i Cultural Vil·la Flora (UNED)
Tel. 93 795 46 25
Horari:
matins de 10.00 a 14.00
i tardes de 17.00 a 19.00 h
(a partir del 2 de setembre)
Preu:
40 euros/assignatura
Dates trimestre:
1r trimestre: Octubre-Gener
2n trimestre: Gener-Maig
3r trimestre: Maig-Juny

continua aprenent

Primer
trimestre
Els dilluns... de 18.30 a 20.00 h

tat
Nove

Intel·ligència emocional
Prof. Montse Estarlich, psicòloga

tat
Nove

La intel·ligència emocional és el conjunt
dhabilitats que serveixen per expressar i
controlar els sentiments de la manera més
adequada en el terreny personal i social.
El curs ajudarà a fer un bon ús dels
sentiments, la motivació, la perseverança
i lagilitat mental.

Els dimarts... de 18.30 a 20.00 h

Segon
trimestre
Els dilluns... de 18.30 a 20.00 h

tat
Nove

Taller dhistòria de
Canet (II) (s. X- s. XIX)
Prof. Carles Sàiz, historiador

Un segon curs-taller dHistòria de Canet de
Mar que aplega des de ledat mitjana
fins al segle XIX. És a dir, gairebé mil anys
dhistòria que es combinaran amb sortides
i amb visites documentals a lArxiu Municipal

Els dimecres... de 18.00 a 19.30 h

Català escrit

Prof. Teresa Corominas, filòloga

Història de la música
Prof. Xavier Dotras, músic

t

Un curs de català escrit, adreçat a
catalanoparlants, per tal que puguin
perfeccionar les formes i les estructures
(ortografia, morfologia i sintaxi) del sistema
lingüístic.

Els dijous... de 18.30 a 20.00 h

Un viatge apassionant per la història de la
música des del segle XVIII fins als nostres
dies, posant especial èmfasi en lempremta
musical de Canet, amb visites a larxiu de
música barroca de la parròquia i fent una
parada a les nostres Sis hores de Cançó.

Els dijous... de 18.30 a 20.00 h

tat
Nove

ta
Nove
Internet i
noves tecnologies

Anglès bàsic

Prof. Mayka Fernández, filòloga

Un curs per familiaritzar-se amb internet, les
xarxes socials, els sistemes mòbils de
comunicació i les compres on-line. També
tractarem el programa word i laccess.

Prof. Jaume Buch, informàtic

Un curs dacostament a la llengua anglesa,
la gramàtica i el seu vocabulari per poder
comprendre lidioma. A més a més, aquest
any, com a novetat, lassignatura inclou un
taller danglès per a viatjar.

Tercer
trimestre

Els dimecres... a la tarda

Itineraris per
lart català (II)

Prof. Carles Sàiz, historiador

tat
Nove

Un nou recorregut per diferents
emplaçaments representatius de lart
català.

Enguany visitarem Baetulo i el Museu
dHistòria de la Ciutat de Badalona on
ens endinsarem en els seus jaciments
romans.
En una nova edició ens traslladarem
també a Besalú, on farem una visita
completa a la ciutat medieval que
esdevingué comtal.
La tercera sortida ens portarà a la
Barcelona gòtica amb una obra
excepcional com és Santa Maria del
Mar i tot seguit ens endinsarem a la
ciutat del segle XVIIl amb la visita al
Centre Cultural El Born.
Per acabar els itineraris culturals
daquest curs 2013-2014 farem una
mirada al cubisme de les primeres
dècades del segle XX amb la visita a la
Fundació Palau -Picasso- de Caldes
dEstrac.

Limport de les entrades queden incloses en limport de la matrícula.
Lalumne únicament haurà de costejar el bitllet de tren a Badalona,
Barcelona i Caldes dEstrac.

