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Coneguem la Garrotxa I / 1r i 2n QUATRIMESTRE
Pretén donar a conèixer el medi natural més proper, la Garrotxa, i la 
sensibilització envers el patrimoni natural i cultural.QUAN: ELS DIJOUS de 17 a 
18:30H / PRESENCIAL / PROFESSOR: Jordi Espadalé Vergés (MESTRE JUBILAT)

Escriptura de rebost / Curs d'escriptura creativa /
(en línia) / 1r i 2n QUATRIMESTRE
Curs d'introducció a l'escriptura creativa dedicat a allò quotidià, a l'entorn 
immediat, als hàbits i costums, a les rampoines apilonades al rebost de la 
memòria. QUAN: ELS DIJOUS de 17 a 19H / EN LÍNEA / PROFESSOR: Albert Grabulosa 
Reixach (Màster en creació literària)

Fem Xarxa amb les eines tecnològiques I /1r i 2n QUATRIMESTRE 
Amb un any i mig de pandèmia hem avançat digitalment i si fins ara ens costava 
adaptar-nos, hem de saber-ne una mica més. Aprendrem les eines que podem 
utilitzar a les Xarxes socials. QUAN: ELS Dilluns de 17 a 19H / PRESENCIAL O EN 
LÍNIA / PROFESSORA: Cristina Pursals Navarro (Formació en Habilitats i 
competències informàtiques)

La invisibilització de les dones al llarg de la 
Història de l'Art / 1r QUATRIMESTRE
Al llarg de la Història les dones han estat relegades, en el millor dels casos 
a un paper secundari o bé han estat oblidades per un món eminentment 
patriarcal. QUAN: DIMARTS DE 17 A 19H / PRESENCIAL O EN LÍNIA / PROFESSOR: Miquel 
Boada Masoliver Llicenciat en Filosofia  i Lletres (Geografia i Història)

Le français d'aujourd'hui I / 1r i 2n QUATRIMESTRE
Apprendre une langue c'est connaître une autre culture, se tourner vers 
l'autre et cela est la meilleur façon de s'enrichir. Le français et la France 
c'est la culture, le savoir, les idées, l'histoire, la curiosité, les lumières. 
QUAN: ELS DIMECRES DE 17 A 19H  / PRESENCIAL O EN LÍNIA / PROFESSORA:  Esther 
Gumbao Alemany (Professora de francès)

Let's learn english I / 1r i 2n QUATRIMESTRE 
El contingut es centrarà en les necessitats comunicatives de la vida 
quotidiana: presentar-nos, anar a un restaurant, fer una reserva, anar de 
compres o parlar de les aficions. QUAN: ELS DIJOUS de 17 a 19H / PRESENCIAL O EN 
LÍNIA / PROFESSORA: Maria Aulinas Costa (PROFESSORA D’ANGLÈS)

La presència de les matemàtiques a la vida quotidiana /
1R QUATRIMESTRE
Quan parlem de Matemàtiques sempre pensem en fórmules i càlculs complicats 
i allunyats  de la vida quotidiana, però de vegades ens són molt properes:  en 
els jocs, en el  cinema, la literatura, la televisió...QUAN: ELS DIMARTS de 17 a 19H / 
PRESENCIAL O EN LÍNIA / PROFESSOR: LLUÍS SABATER ANTICÓ (Llicenciat en matemàtiques)

MATRÍCULA OBERTA 
FINS AL 27 DE SETEMBRE a:
https://extension.uned.es/&idcentro=95&tiempo=0&tipologia_curso=Senior

INICI 4 D’OCTUBRE / preu: 50€
+ info: Uned Garrotxa (Fontanella, 3 Olot. Tf:  972 272282)

En cas que les condicions sanitàries 
impedeixin la presencialitat, els 
cursos PRESENCIALS seguiran en 
modalitat EN LÍNIA

Música al cinema / 1r QUATRIMESTRE
Quina importància té la música en el cinema?  Com va començar i com ha 
evolucionat? Per a què serveix la música que acompanya imatges?. Quines són 
les bandes sonores més reconegudes? QUAN: ELS DILLUNS de 17 a 19H / 
PRESENCIAL / PROFESSORA: Carmina Font Font (Postgrau de Música per la UB)   

COVID-19: la pandèmia del segle XXI. Entre el mite i la 
realitat / 2n QUATRIMESTRE
És interessant conèixer els conceptes bàsics de Microbiologia i d’Immunolo-
gia per entendre la pandèmia que ens ha tocat viure i les seves conseqüències 
a nivell sanitari. Només el coneixement ens pot ajudar a discernir entre 
mites i realitats.QUAN: ELS DILLUNS de 17 a 19H / PRESENCIAL O EN LÍNIA/ 
PROFESSORA: Concepció Ferrés Gurt (Llicenciada en Ciències Biològiques i 
Doctora en Educació) i Laia Planella Albi (Doctora en Biologia) 

Els arbres i nosaltres: font de vida / 2n QUATRIMESTRE 
Aquest curs es una invitació a explorar la relació entre els humans i els 
arbres i així descobrir els vincles que permeten millorar la salut física i 
psíquica de les persones.QUAN: ELS DIJOUS de 17.30 a 19.30H / 4 SORTIDES EN 
DISSABTE / PRESENCIAL/ PROFESSORA: Antònia Caritat, Tura Puntí i Sandra Saura 
(Doctores en Biologia) 

Nacionalismes al segle XX i el seu futur / 2n QUATRIMESTRE 
Què ens fa sentir membres d’una comunitat? Té futur el nacionalisme al segle 
XXI en un món cada cop més global? Pot ser no excloent el nacionalisme? És 
integrador? QUAN: ELS DImarts de 18.30 a 20H / 4 SORTIDES EN DISSABTE / 
PRESENCIAL/ PROFESSORA: Quim Moret (Llicenciat en Filosofia i Hª de l’Art)

Senyor Monzó molt de gust!  / 2n QUATRIMESTRE 
Amb una selecció de quatre obres de Monzó, de gèneres i estils diversos, ens 
permetran acostar-nos a un dels escriptors més interessants de la literatu-
ra catalana  recent.QUAN: ELS DIMECRES de 17.30 a 19.30H / semi PRESENCIAL/ 
PROFESSORA: Ester Santaló Bramon (Llicenciada en Filosofia i Lletres, Àrea 
Filologia Catalana)

El cinema i les sèries: comparteixen històries  / 2n QUATRIMESTRE 
En aquest curs es vol  fer un repàs a la història del cinema i de les sèries de 
televisió. Comentarem i demostrarem que les sèries  volen  competir amb  les 
pel·lícules. QUAN: ELS DIlluns de 17 a 19H / en línia / PROFESSORA: Guillem 
Terribas  (Llibreter i activista cultural)


