
1.2 Programa Aula Oberta 

El passat curs acadèmic 2013/2014 es va posar en marxa el programa pilot d’Aula Oberta per 
als mesos de març i abril de 2014. El curs passat, 2014/2015, ja estava en ple funcionament del 
mes d’octubre fins al mes de maig i enguany, ha mantingut la seva oferta formativa. L’exigència 
mínima d’alumnes per poder fer els cursos és de 8 i el preu de la matrícula és de 45,00€.  

Les propostes formatives han anat a càrrec del professorat del Programa Sènior, PAS o PDI del 
CFC, per tant, els formadors i les formadores tenen una àmplia experiència amb alumnat adult i 
intergeneracional en un mateix grup classe, i a la vegada, multinivell, doncs no tothom que es 
matricula partirà dels mateixos coneixements previs. En relació al perfil del professorat es 
requereix tenir competències per a la transferència i divulgació del coneixement.  

S’han presentat 16 propostes en format cursos de curta durada, 9 menys que el curs passat, i 
segueixen emmarcats dins la Formació Continua. No obstant, els cursos que s’han acabat 
impartint fan un total de 8, havent-hi encara un curs en procés de matrícula oberta. Una dada 
rellevant és que amb una oferta de cursos més reduïda, s’ha mantingut la mateixa quantitat de 
cursos que s’han pogut dur a terme i, tot hi haver-hi menor nombre d’alumnes inscrits, s’han 
acabat matriculant més que el curs passat. 

Aquest any han repetit els següents cursos:  

• Anglès per viatjar 

• Aprendre a escoltar la música 

• Com afrontar els conflictes? Com gestionar-los, com transformar-los i, si podem, 
resoldre'ls? 

• Taller d'introducció al retoc fotogràfic 

• Viatges culturals i artístics per les terres de Lleida 

S’han impartit de nous: 

• Els cereals a la cuina saludable 

• Descobreix la teva identitat creativa 

• Intel·ligència emocional 

Els cursos d’Aula Oberta estant reconeguts amb un crèdit de lliure elecció/transversal per a 
l’alumnat del Programa Sènior o persones que es matriculin al Programa el curs 2016-17, la 
qual cosa s’ha reconegut com un valor afegit al Programa. 

S’adreça a totes aquelles persones que tenen interès i motivació per l’aprenentatge i/o per 
ampliar coneixements en una temàtica concreta en l’àmbit de les ciències, de la cultura i les arts. 
El total d’alumnes interessats en els cursos ha estat de 85 persones. El total d’alumnes inscrits 
ha estat de 159 persones (la diferència rau en què hi ha alumnes que s’han inscrit a diferents 
cursos). Però l’alumnat que finalment ha formalitzat la matrícula ha estat 80. Com es pot 
comprovar, la diferència entre l’alumnat interessat i el que realment s’ha matriculat només té 
una variància de 5 persones. 

 

Evolució matrícules aula Oberta 
 

Curs Oferta de cursos Cursos fets Inscripcions Matrícules 

2013/2014 17 2 125 16 

2014/2015 25 9 229 124 

2015/2016 16 8 159 80 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per matricular-se cal ésser major d’edat. L’objectiu és atendre i donar resposta a les demandes 
formatives de la societat oferint cursos de curta curada, a cavall entre la proposta formativa de 
les Aules d’Extensió Universitària, més pròximes a un format de cicle de conferències, i al títol 
de Diplomat/da Sènior, més pròxim a la formació reglada, doncs condueix a l’obtenció d’un 
títol propi de la Universitat de Lleida. Amb les dades a la mà podem dir que només 34 dels 
alumnes matriculats són alumnat procedent del Sènior, la resta fins als 80 són externs al 
Programa. O sigui que s’aconsegueix l’objectiu d’atreure nou alumnat a la unitat. 

Es va fer difusió del Programa als mitjans de comunicació tradicionals (premsa), xarxes socials 
(twitter i facebook), al web institucional de la UdL, al de la Unitat de Formació Contínua del 
CFC i del Programa Sènior, a l’igual que es van repartir tríptics i cartells a les diferents facultats 
i centres de la UdL, a més d’altres entitats col· laboradores amb el Programa Sènior com per 
exemple la Regidoria de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació i els 
Esports de l’Ajuntament de Lleida, les diferents seus de les Aules d’Extensió Universitària de la 
Província de Lleida, l’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de Lleida, entre altres. 

A tall de resum s’exposen les accions que s’han desenvolupat des de la Unitat: 

a) Seguiment dels cursos de curta durada del Programa Aula Oberta. 

- Gestió dels cursos en coordinació amb els responsables de la Unitat de Formació Contínua.  

- Gestió de la inscripció i matrícula. 

- Gestió del tancament d’actes, reconeixement de crèdits i resta de gestió administrativa i 
econòmica. 

- Gestió d’espais. 

- Gestió d’activitats complementàries a les realitzades a l’aula o als laboratoris.  

- Reunions d’avaluació vers el Programa amb tots els agents implicats: àrea econòmica, àrea 
acadèmica, Unitat de Formació Contínua, direcció CFC, alumnat, etc.  

c) Presentació a diferents agents implicats i difusió del Programa als mitjans de comunicació i a 
les xarxes socials entre altres. 

 

 

 


