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MATRÍCULA OBERTA DEL 5 DE JULIOL 
AL 20 D’OCTUBRE A:  portal.uned.es

Dimarts de 6 a 8:
· MELODIA AMB MOLTA HISTÒRIA
Un recorregut pel repertori de temes musicals de dife-
rents autors, èpoques i estils que s'han fet cèlebres per 
diferents motiusi en diferents formats: publicitaris, 
literaris, cinematogràfics, videoart, etc. Escoltarem, 
llegirem o  cantarem alguns exemples de temes esco-
llits. A partir d'aquí, el programa d'audicions comenta-
des i participades ens transportarà als universos musi-
cals de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Wagner i 
Verdi, entre altres. Ens servirem, per acompanyar-ho i
il·lustrar-ho, de fragments i obres d'art de diferents 
disciplines afins i complementàries.
Professor: Miquel Alsina

Dimarts de 6 a 8:
· ENTRETENIMENTS MATEMÀTICS
els exercicis són aplicacions a la vida quotidiana, no 
són coses estranyes sense cap ni peus.
Professor: Lluís Sabater

 

 

Dimecres de 3 a 5:
· ALIMENTS DE SEMPRE, VISTOS COM MAI
 L’alimentació, excés i dèficit en la nostra societat. Què ens 
volen vendre?
-Grups d’aliments (proteïnes, carbohidrats, grasses). 
Què és una dieta equilibrada?
-Necessitats nutritives i dietètiques segons cada persona i 
grup d’edat. Diferents etapes de la vida, què necessito menjar?  
-Com podem elaborar la nostra pròpia dieta?. Mites de l'ali-
mentació.
Professora: Natàlia Rodriguez

Dijous de 6 a 8: 
· LA CUINA DE L'ÀVIA EN ANGLÈS
En anglès elaborarem plats tradicionals de la cuina catalana, 
escriurem les receptes, aprendrem vocabulari culinari (ingre-
dients i estris) i tractarem temes de sobretaula.
Professora: Aurora Malet

Dijous de 6 a 8: 
· DESCOBRIM ELS ESPAIS NATURALS
tens el privilegi de viure al nord-est de Catalunya, un territori 
amb una extraordinària diversitat natural, cultural i paisatgísti-
ca. Aquest curs et presentarà els seus espais naturals, els 
valors rellevants i els trets més significatius de la seva protec-
ció. El fil conductor seran les àrees protegides i ens permetran 
endinsar-nos en el fascinant món de la geologia, la flora i la 
fauna. Gaudeix-ne.
Professor: Josep Ma. Dacosta
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