Las aulas de extensión universitaria senior están
formadas por personas interesadas en recibir una
formación continuada en diversas disciplinas, una vez
ha pasado ya su vida laboral más activa. En ellas se
ofrece una ampliación de sus conocimientos mediante
una serie de conferencias variadas, relacionadas con la
ciencia y la tecnología, el mundo del arte, la economía,
la filosofía, la historia, el medio ambiente, la medicina,
el derecho...
El Aula de Extensión Universitaria Senior UPC
Castelldefels se constituyó en el año 2009 con esta
finalidad y con la voluntad de facilitar que las personas
que las integran se relacionen entre ellas.

Hay una sesión académica semanal, que tiene lugar los
martes de 18.00 h a 19.30 h en la Sala de Actos de la
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), situada en el Campus de
la UPC en Castelldefels. También se organizan visitas
culturales a lugares de especial interés, dentro y fuera
de nuestra ciudad.
La docencia se imparte preferentemente por profesores
de la Universidad Politécnica de Catalunya, así como de
otras universidades y centros de investigación.

En Castelldefels, el Aula nació gracias al impulso del
Ayuntamiento y de la Universidad Politécnica de Catalunya, con la colaboración de la Agrupación de Aulas de
Formación Permanente para la Tercera Edad de Catalunya (AFOPA) y del Departamento de Innovación,
Universidades y Empresa de la Generalitat de Catalunya, y con el apoyo de diversas asociaciones de nuestra
ciudad, como por ejemplo el Casal Rafael Casanova, la
Asociación de la Gent Gran, el Grupo de Investigaciones
Históricas de Castelldefels (GREHIC) y la Agrupación
Astronómica de Castelldefels.

PREU INSCRIPCIÓ
60 € (inclou el carnet “Univers” del Servei d’Activitats de la UPC)
A ingressar al Compte Corrent de l’Aula Sènior a la Kutxa, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián
(carrer Arcadi Balaguer, Castelldefels)
nº 2101 0566 63 0012339164

Les aules d'extensió universitària sènior estan formades per persones interessades a rebre una formació
continuada en diverses disciplines, un cop ha passat la
seva vida laboral més activa. S’hi ofereix una ampliació
dels seus coneixements mitjançant una sèrie de
conferències variades, relacionades amb la ciència i la
tecnologia, el món de l’art, l’economia, la filosofia, la
història, el medi ambient, la medicina, el dret...

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Aula d’Extensió Universitària Sènior UPC Castelldefels
aulasenior28@gmail.com
http://aulasenior.entitatscastelldefels.cat
i
Edifici Serveis Generals–Biblioteca
Campus de la Universitat Politècnica de Catalunya al Baix Llobregat
C/ Esteve Terradas, 10- 08860 Castelldefels
HORARI
18.00 a 19.30 h
LLOC
Sala d’Actes de l’Escola d'Enginyeria de
Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
Campus de la Universitat Politècnica de Catalunya al Baix Llobregat
C/ Esteve Terradas, 7- 08860 Castelldefels

Per assistir les conferències és imprescindible
acreditar la inscripció al Curs 2011-2012.
Termini d’inscripció prioritari fins el
divendres 23 d’octubre de 2011.
Edad mínima d’admissió: 55 anys.
organitzat amb el suport de:

L’Aula d’Extensió Universitària Sènior UPC Castelldefels es va constituir l’any 2009 amb aquesta finalitat i
amb la voluntat de facilitar que les persones que les
integren s’hi relacionin.

AULA D’EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA SÈNIOR
UPC CASTELLDEFELS
programa curs 2011-2012
Els dimarts des d’octubre
de 2011 a juny de 2012
18 hores
Sala d’actes de l’Escola Politècnica
Superior de Castelldefels

Hi ha una sessió acadèmica setmanal, que té lloc els
dimarts de 18.00 h a 19.30 h a la Sala d’Actes de
l’Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), situada al Campus de la
UPC a Castelldefels. També s’organitzen visites culturals a llocs d’interès especial, dins i fora de la nostra
ciutat.
La docència és impartida preferentment per professors
de la Universitat Politècnica de Catalunya, així com
d'altres universitats, centres d’investigació i institucions públiques i privades.

A Castelldefels, l’Aula va néixer gràcies a l’impuls de
l’Ajuntament i de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la col·laboració de l’Agrupació d’Aules de
Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya
(AFOPA) i del Departament d'Innovació, Universitats i
Empresa de la Generalitat de Catalunya, i amb el suport
de diverses associacions de la nostra ciutat, com ara el
Casal Rafael Casanova, l’Associació de la Gent Gran, el
Grup de Recerques Històriques de Castelldefels
(GREHIC) i l’Agrupació Astronòmica de Castelldefels.

OCTUBRE

DESEMBRE

MARÇ

Dimarts, 16 de maig de 2012 - 18 h
“Xarxes Intel·ligents”.
Carles Antón-Haro, Director de Relacions Internacionals del Centre
Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC).

Dimarts, 11 d’octubre de 2011 - 18 h
Any Internacional de la Química: “No tot és química”.
Claudi Mans, Delegat del rector de la Universitat de Barcelona per a la
coordinació del Campus de l'Alimentació de Torribera i Catedràtic
Emèrit d'Enginyeria Química.

GENER

Dimarts, 10 de gener de 2012 - 18 h
“Cinema i Societat: com el cinema ens ha influït”.
Albert Beorlegui i Tous, crític de cinema.

Dimarts, 14 de març de 2012 - 18 h
“L’Institut Ramon Llull i la projecció exterior de la cultura i la llengua
catalana”.
Vicenç Villatoro, Director de l’Institut Ramon Llull.

Dimarts, 23 de maig de 2012 - 18 h
“Astronautica: El viaje a la Luna”.
Alfonso López Borgoñoz.

Dimarts, 17 de gener de 2012- 18 h
“La telefonia mòbil”.
Olga Andújar, Enginyera Tècnica en Telecomunicacions, Especialitat
Equips Electrònics.

Dimarts, 21 de març de 2012 - 18 h
“La navegació marítima”.
Adolf Juncosa, Capità de la Marina Mercant i Aula D’Extensió Universitària Sènior UPC Castelldefels.

Dimarts, 30 de maig de 2012 - 18 h
”El moviment Olímpic”.
Enric Truñó i Lagares, Comissionat de l’Alcaldia de Barcelona per a la
candidatura de Barcelona als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern
Barcelona-Pirineu 2022 i antic regidor d'Esports de l’Ajuntament de
Barcelona durant els Jocs Olímpics de 1992.

Dimarts, 24 de gener de 2012 - 18 h
“La vida quotidiana a l’Edat Mitjana”.
Cati Rivera filòloga i investigadora literària.

Dimarts, 28 de març de 2012 - 18 h
“El món de la literatura”. Ponent per confirmar.

JUNY

Dimarts, 31 de gener de 2012 - 18 h
“Els inuit (esquimals). Caçadors del Gran Nord”.
Francesc Bailón Trueba, antropòleg.

Dimarts, 04 d’abril de 2012
No hi ha activitat per vacances de Setmana Santa

Dimarts, 4 d’octubre de 2011 - 18 h
Conferència inaugural: “La Sindicatura de Greuges a Catalunya”.
Rafael Ribó, Síndic de Greuges.

Dimarts, 18 d’octubre de 2011 - 18 h
“La transformació dels productes alimentaris: Del medi natural al
supermercat”.
Roser Romero del Castillo, Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
(UPC).
Dimarts, 25 d’octubre de 2011 - 18 h
“El final del Universo”.
Pilar Gil, Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de
Castelldefels (UPC)

NOVEMBRE

Dimarts, 8 de novembre de 2011 - 18 h
“Leonard Bernstein, el músic total”
Pere Andreu Jariod i Ventura
Dimarts, 15 de novembre de 2011 - 18 h
“Ideas sencillas sobre sistemas complejos”.
Juan Carlos Aguado, Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (UPC).
Dimarts, 22 de novembre de 2011 (Setmana de la Ciència) - 18 h
“Nanomedicina: La medicina del futuro”.
Romain Quindant, Institut de Ciències Fotòniques
Dimarts, 29 de novembre de 2011 - 18 h
“El món de las biblioteques”.
Marta Granel, Biblioteca Ramon Fernández Jurado, i Consol Garcia,
Biblioteca del Campus de la UPC a Castelldefels

Dimarts, 13 de desembre de 2011 - 18 h
“Literatura i dona”
Gemma Lienas, escriptora

FEBRER

Dimarts, 07 de febrer de 2012 - 18 h.
“Els secrets del vol i les cabines de pilotatge”.
Xavier Prats, Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de
Castelldefels (UPC).
Dimarts, 14 de febrer de 2012 - 18 h
“Castelldefels i el mar”.
Josep Campmany, Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
Dimarts, 21 de febrer de 2012 - 18 h
“Pintors catalans modernistes”.
Alberto Caroggio, Facultat de Belles Arts de Barcelona.
Dimarts, 28 de febrer de 2012 - 18 h
“Cures paliatives”.
Jesús Toril, metge, especialista en medicina interna i cardiologia.

Dimarts, 07 de març de 2012 - 18 h
“Los últimos neandertales y los primeros humanos modernos”.
Joao Zilhao, arqueòleg, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats.

ABRIL

Dimarts, 11 d’abril de 2012 - 18 h
“La publicitat. Beneficiosa o nociva?”.
Jaume Tous i Canudas, Grup Recerques Històriques de Castelldefels
Dimarts, 18 d’abril de 2012 - 18 h
“Jorge Luis Borges y el tango”.
Susana Lastra, Grup de Poesia “Alga”.
Dimarts, 25 d’abril de 2012 - 18 h
“Leonor Izquierdo, primera esposa de Antonio Machado”.
Ignacio Gamen, Grup de Poesia “Alga”.

MAIG

Dimarts, 02 de maig de 2012 - 18 h
“Goya”.
Agnès Dal Mascio i Eisele, Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Dimarts, 09 de maig de 2012 - 18 h
“Llegir un quadre!”.
M. Victòria Vega, Llicenciada en Belles Arts.

Dimarts, 06 de juny de 2012 - 18 h
“El Castell de Castelldefels”.
Alberto López Mullor, Universitat Autònoma de Barcelona i arqueòleg
del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació.
Dijous, 08 de juny de 2012 - 18 h
Visita al Castell de Castelldefels.
Dimarts, 13 de juny de 2012 - 18 h
“Com mantenir el bon humor”.
Xavier Grasset, periodista.

ACTIVITATS EXTRES
Sortides
Vilanova (Biblioteca Museu Víctor Balaguer i Museu del Ferrocarril)
Parc Agrari del Baix Llobregat
Visita al Castell de Castelldefels
Cine-Fòrum
Cicle de cinema. Programació i dates per determinar.
Tallers
Taller de Curtmetratges
Taller de teatre llegit de les aules sènior

