
Dades : 
Nom .................................................................................... 
 

Cognoms ............................................................................. 
 

DNI: .................................................................................... 
 

Telèfon ...................................Mòbil .................................... 
 

E-mail .................................................................................. 
 

Adreça ................................................................................ 
 
 

Codi Postal ........................................................................... 
 

Localitat ............................................................................... 
 

 
 

 
 
 
 
 
Per inscriure’s 
 

Lliurar aquest formulari d’inscripció a la Secretaria del Centre 

 

 
 
 

Documentació: 
 

 

 

Inscripció al/s curs/os: 
 

 Cortesans, samurais i oficinistes: la peculiar història del Japó  

Els animals domèstics en la nostra Història 

Robinson Crusoe. Una història per aprendre a aprendre 

 

Per correu 
Per fax 

Per correu electrònic 
Personalment 

Ingrés a compte bancari: 
ES92-2100-0018-1002-0055-2209 

Import de la matrícula: 
50 euros per curs 

2 fotografies, format carnet . 
Fotocòpia DNI. 

Resguard de pagament. 
Formulari de dades omplert. 

 

 

973 351 619  

info@seu-durgell.uned.es 

Plaça de les Monges 2, 2n 
25700 La Seu d’Urgell 

 

       
      

     MATRICULA 

De l’1  al 24  

de febrer 

CURSOS  PRIMAVERA 2015-2016 



 

 

Curs 2: 

Els animals domèstics en la nostra Història 

Impartit per Pere Miquel Parés 

Dia:  dimecres, de 11:00 a 13:00 hores 

Inici: 2 de Març 
 

Per què quasi no hi ha cavalls blancs al Pirineu? Per què algunes vaques tenen 

banyes i altres no? Aquest curs pretén analitzar aquests i molts altres interro-

gants relacionats amb els animals domèstics del nostre entorn i, doncs, té per 

finalitat conèixer l’origen de les races autòctones de Catalunya, entendre les se-

ves principals característiques i la seva evolució, comprendre els vincles dels 

animals domèstics amb la història i la cultura del nostre territori i conèixer les 

mesures adoptades per a la seva protecció. 

 

Curs 3: 
 

Robinson Crusoe. Una història per aprendre a aprendre 

Impartit per Vicenç Massana 

Dia: dijous, de 17:30 a 19:30 hores 

Inici: 3 de Març 
 

Com va aprendre a viure en Robinson Crusoe sol en una illa? Què ens aporta 

aquesta experiència en la nostra cultura? Aquest curs té la finalitat, a partir de 

l’obra de Robinson Crusoe, comprendre el lligam entre diferents àrees del conei-

xement, conèixer instruments per a apropar-nos a la natura i diverses àrees de 

la cultura i entendre la seva utilitat en la vida quotidiana. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Què és la UNED sènior? 

 
És un programa obert a tothom. 

Es tracta d'una oferta educativa de qualitat adreçada a persones amb 

 interessos diversos, on no cal cap titulació prèvia ni cap requisit acadèmic previ.  

Compta amb un programa variat, especialitzat i molt flexible, on no hi ha exàmens. 

L'objectiu del projecte no és formar professionals sinó esdevenir un instrument per 

tal que els assistents tinguin al seu abast elements que li permetin entendre millor el 

món en el que ens trobem, ampliar coneixements i establir relacions socials. 

 

Organització: 
 

Tots els cursos  es porten a terme presencialment al Centre Associat de la UNED de 
la Seu d’Urgell 

Cada curs té una durada de trenta hores i està repartit en quinze sessions presenci-
als de dues hores. 

Per poder impartir els cursos serà necessari un mínim 
de 10 inscrits. 

 
 
 

 
Curs 1: 

 

Cortesans, samurais i oficinistes: la peculiar història del Japó  
 

Impartit per Rubén Bartolomé 
 

Dia: dimarts, de 17:30 a 19:30 hores. 
 

Inici:  1 de Març 
 

Qui va ser realment l'últim samurai? Quins serveis podia oferir una geisha? Què 

saps del xintoisme? Aquest curs té per finalitat donar resposta a aquestes i moltes 

altres preguntes relacionades amb un país poc conegut: el Japó. I, en particular, cer-

ca conèixer la seva història i les principals característiques de la seva cultura, enten-

dre quina ha estat la seva influència en el món, comprendre quins reptes ha d’assu-

mir i com hi ha front i aprendre de la seva experiència. 


