Aula d’Extensió Universitària
per a la Gent Gran
Ramon Juncosa
Les classes s’impartiran
a la sala Abat Escarré de l’Edifici
del CIEMEN
Carrer Rocafort 242 bis, planta baixa

Es realitzaran en dimarts
de les 17,30 a les 19 hores
Les visites culturals s’avisaran prèviament,
informant de l’hora i del lloc de trobada

Adreceu les vostres inscripcions a:
AULA MARIA RÚBIES.
FORUM EDUCACIÓ I CULTURA
Carrer Rocafort, 242 bis, 1r, I
08029 Barcelona

c.e. aulaster@gmail.com
Telèfons de contacte:
Sra. Pilar Carazo: 93 4580787
mòbil: 660263640
Sr. Bartomeu Palau:
mòbil: 617518560

Sector de Serveis Personals

CURS 2010-2011

“L’Aula d’Extensió Universitària per a
la Gent Gran Ramon Juncosa”, situada a
l’esquerra de l’Eixample, va iniciar la seva
activitat el curs 2009-2010
Aquesta nova aula va néixer sota l’aixopluc
de “L’Aula Maria Rúbies. Fòrum
Educació i Cultura”, que com a aula-mare
seguirà vetllant perquè la temàtica a impartir
sigui fidel als objectius que marquen els
estatuts.
D’altra banda, l’Aula d’Extensió Universitària
porta el nom d’un pedagog, Ramon Juncosa,
que a més a més de ser un dels creadors de
l’Aula Maria Rúbies, va ser també un ferm
defensor de la formació permanent. En
Ramon Juncosa opinava que la formació
durava tota la vida.
Seguint les indicacions d’AFOPA (associació
que agrupa i dona suport a les aules
d’extensió universitària per a la gent gran),
es tractaran diversos temes a partir d’una
programació molt variada abastant diferents
disciplines. A l’ensems, però, procurarem que
en el rerafons de cada programació hi hagi
sempre un eix vertebrador que integri la
varietat temàtica dins una visió de conjunt.
L’eix vertebrador per aquest curs 2010/2011,
continuarà sent l’estudi de Catalunya, per
això el títol d’aquest programa també
s’anomena “Les nostres arrels”. La idea
bàsica és completar i ampliar la formació i els
coneixements que sobre Catalunya té la gent
de casa nostra, sense oblidar la necessària
reflexió de quins haurien de ser els camins
del futur.

Es tractaran temes de música, geografia,
economia, llengua, pedagogia, història.,
tecnologia. . . procurant que aquest estudi
abraci tant aspectes del passat com del futur
del nostre país. En aquest caire prospectiu,
l’activitat
“Espai Avis” que vàrem
desenvolupat els cursos
2007/2008 i
2008/2009, en són un exponent. Aquest
espai s’incorporarà, evidentment, a les
futures planificacions docents.
Totes les aules d’extensió universitària per a
la gent gran, depenen d’una universitat
determinada i imparteixen les seves sessions
amb professorat de nivell universitari. En el
cas de la nostra Aula d’Extensió Universitària
per a la Gent Gran Ramon Juncosa, depenem
de la Universitat Pompeu Fabra i podrem
disposar de la col·laboració del seu excel·lent
professorat.
Barcelona, juny de 2010

CALENDARI DEL CURS
Octubre, 5, 19 i 26
Novembre, 2, 9, 16, 23 i 30
Desembre, 14 i 21
Gener,
11, 18 i 25
Febrer,
1, 8, 15 i 22
Març,
1, 8, 15, 22 i 29
Abril,
5, 12,
Maig,
3, 10, 17, 24 i 31
Juny,
7 i 14

Primer Trimestre
Octubre

5.- Una visió positiva del segle XXI
Professor: Agustí Pons. Escriptor
19.- La Xina que arriba
Professor: Manuel Ollé
Professor de la UPF
26.- Els nombres de la nostra vida
Professor: Claudi Alsina. Matemàtic

Novembre

2.- “La vaca cega” Una nova lectura
Professor: Sam Abrams. Escriptor
9.- Els arbres més remarcables de
Catalunya
Professor: Martí Boada.
Professor de la UAB
16.- Els vestigis dels jueus en
territoris catalans
Professora: Esperança Valls
Professora de la Universitat de
Girona
23.- Visita al Call de Besalú
Visita guiada
30 .- Catalans universals
Professor: Jaume Subirana
Escriptor i professor de la UOC

Desembre

14.- Montserrat. Centre de cultura
Professor: Joaquim Ferrer

ExConseller de Cultura

21.- La tradició del pessebre
Professor: Rafael Garcia
Membre de la Unió Pessebrista de
Catalunya

