
1.2 Programa Aula Oberta 

Ja fa quatre cursos, des del 2013-14, que es va posar en marxa el programa Aula Oberta. Aquest 
programa ha anat creixent cada any fins arribar a aquest curs passat, 2016-17, on ja ens el 
trobem a ple rendiment. Es manté l’exigència mínima d’alumnes per poder fer els cursos així 
com el preu de la matrícula, que és de 45,00€ i de 8 alumnes, tot i què depenent de les 
circumstàncies també es poden activar els cursos amb només 7 alumnes. L’únic requisit per 
matricular-se a qualsevol dels cursos és tenir 18 anys. 

La proposta formativa és molt variada i en alguns dels cursos molt específica. Els formadors 
que imparteixen els cursos són en la seva majoria professorat del Programa Sènior, PAS o PDI 
del Centre de Formació Contínua, per tant, 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.  

Aquest curs 2016/2017 s’han presentat 22 propostes en format cursos de curta durada, 6 més 
que el curs passat, aquest increment de cursos també ha fet augmentar el nombre de cursos que 
s’han acabat impartint, essent un total de 13 (5 més que el curs passat). La dada que destacaríem 
doncs és l’increment de cursos que s’han arribat a fer, més fins i tot que l’augment en el nombre 
de matrícules. 

Aquest any han repetit els següents cursos: 

• Anglès per viatjar (3a edició) 

• Aprendre a escoltar la música (3a edició) 

• Com afrontar els conflictes? Com gestionar-los, com transformar-los i, si podem, 
resoldre'ls? (3a edició) 

• Intel·ligència emocional (2a edició) 

S’han impartit de nous: 

• Converses de Lleida amb gent de Lleida 

• Salut i condició física 

• Per què dormim? Per què somiem? Apunts d'onirologia 

• Viatges culturals per La Segarra, L'Urgell i Les Garrigues 

• Introducció al telescopi i l'observació astronòmica 

• Anglès per viatjar 2 

• Pensament i cultura europees del s. XX 

• Vida estel·lar i introducció a la cosmologia 

• Edificis i espais històrics a la ciutat de Lleida 

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 2017-18, 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 150 persones mentre que el total 
d’alumnes inscrits ha estat de 210 persones (la diferència rau bàsicament en què hi ha alumnes 
que s’han inscrit a diferents cursos), l’alumnat però que finalment ha formalitzat la matrícula ha 
estat de 150 persones. Com es pot comprovar, aquest curs la diferència entre l’alumnat 
interessat i el que realment s’ha matriculat no ha tingut cap tipus de variància. 



 

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 8 160 85 

2016/2017 22 13 201 150 

 

 

 

L’objectiu d’Aula Oberta és atendre i donar resposta a les demandes formatives de la societat 
oferint cursos de curta durada, a cavall entre la proposta formativa de les Aules d’Extensió 
Universitària, més pròximes a un format de cicle de conferències, i el 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, de les 150 matrícules formalitzades podem dir que 
només 35 dels alumnes matriculats són alumnat procedent del Sènior, els altres 115 alumnes són 
externs al Programa, és a dir, continuem assolint un dels objectius del projecte Aula Oberta, 
atreure nou alumnat a la Unitat de Programes Específics. 

 

 

 

 


