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DEPARTAMENT DE SOCIAL · PUNT INFORMACIÓ GENT GRAN

Intercanvi interuniversitari: a defi nir
Àmbit: ciències
Tema: “Una ullada a l’univers que ens envolta”. Descobrirem 
les eines que utilitzen els astrònoms amateurs per observar 
el cel, tant de dia com de nit. A partir d’aquestes eines 
analitzarem les característiques dels objectes més propers, 
dins del sistema solar, per anar allunyant-nos-en poc a poc 
i descobrir els tipus d’estrelles, les estructures de la nostra 
galàxia i altres galàxies.
Professor: José Manuel Pérez Redondo. Grup d’Astronomia 
de l’INS Alcarràs (G.A.I.A.).
Lloc: Universitat d’Andorra 
Total: 3 h (de les 16 h a les 19 h)

Cloenda/conferència: a defi nir
Lloc: Centre Cultural La Llacuna 
Total: 1 h i 30 min (de les 18 h a les 19.30h)



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ

PLANIFICACIÓ

FINALITAT

ACREDITACIÓ

MATRÍCULA GRATUÏTA
INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

Universitat d’Andorra · Comú d’Andorra la Vella 

Les sessions començaran el mes d’octubre del 2016 i 
acabaran el mes de maig del 2017. Hi ha programades un 
total de 24 hores de conferències, que seguiran el calendari 
establert.

Inauguració/conferència: “Andorra durant la Segona Guerra 
Mundial”
Professor: Claude Benet. Professor d’anglès/ Exministre de 
Turisme i Comerç del Govern d’Andorra.
Lloc: Centre Cultural La Llacuna
Total: 1 h i 30 min (de les 18 a les 19.30 h)13
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Els assistents rebran un certifi cat d’assistència.

La tecnologia, l’accés als sistemes de comunicació, l’organització 
social actual, les expectatives de vida i la longevitat de les persones, 
fan que institucions com les universitats se sensibilitzin i posin 
el seu potencial al servei de la societat, fet que aporta qualitat i 
alhora planteja nous reptes, a nivell individual i col·lectiu i noves 
oportunitats perquè les persones gaudeixin de l’etapa adulta 
en funció dels seus desitjos i expectatives i donin continuïtat al 
projecte de la vida.
La Universitat d’Andorra, com a institució pública al servei 
del país, continua organitzant  per al curs 2016-2017 un seguit 
d’activitats acadèmiques destinades a tots els que vulguin formar 
part de l’alumnat universitari del país, tinguin l’edat que tinguin.
Es considera que per aproximar el coneixement –universitat– a 
les persones –societat–, el millor és organitzar diverses sessions 
sobre uns quants temes d’interès. Per aquest motiu, la Universitat 
d’Andorra i el Comú d’Andorra la Vella organitzen una vegada 
més l’Aula Magna, 2016-2017, un projecte que s’emmarca dins de 
la càtedra Unesco de la Universitat d’Andorra.

La fi nalitat d’aquest projecte és obrir la Universitat a la 
societat andorrana, de manera que tothom que ho desitgi 
pugui tenir accés al saber. S’organitzen sessions de diversos 
àmbits del coneixement: la salut, la tecnologia, la ciència, 
l’empresa, la cultura..., per afavorir el desenvolupament 
personal i adquirir coneixements, capacitats i valors des 
d’un punt de vista de l’aprenentatge al llarg de la vida. Àmbit: tecnologia

Tema: “Els drons”. La tecnologia aplicada a les necessitats 
modernes.
Professor: Aleix Dorca. Responsable dels serveis informàtics 
de la Universitat d’Andorra.
Lloc: Universitat d’Andorra
Total: 3 h (de les 16 h a les 19 h)

Àmbit: ciències
Tema: “De què va això del canvi climàtic?”. L’efecte 
d’hivernacle, és bo o dolent? Conseqüències de l’efecte 
d’hivernacle, què podem fer per minimitzar-lo?.
Professor: Florenci Pla, Escola d’Informàtica i de Gestió.
Lloc: Centre Cultural La Llacuna
Total: 3 h (de les 15.30 h a les 18.30 h)

Àmbit: cultura
Tema: “Josep Viladomat: una vida dedicada a l’escultura”. 
Descobrirem el seu art, la seva manera de treballar i part 
de la seva trajectòria vital mitjançant les seves obres, a més 
d’experimentar les tècniques escultòriques amb diversos 
tallers.
Professora: Ruth Casabella. Historiadora de l’art i 
responsable del Centre d’Art d’Escaldes-Engordany.
Lloc: Centre Cultural La Llacuna
Total: 3 h (de les 15.30 h a les 18.30 h)

Àmbit: salut
Tema: “La música i els records”. La música com a tècnica i 
eina per activar els records biogràfi cs.
Professora: Natàlia López, Escola d’Infermeria.
Lloc: Centre Cultural La Llacuna 
Total: 3 h (de les 15.30 h a les 18.30 h)

Àmbit: salut
Tema: “Salut i comportament”. Per tenir cura de la salut cal 
entendre com funciona el comportament humà.
Professora: Meritxell Camp, Escola d’Infermeria.
Lloc: Centre de congressos d’Andorra la Vella
Total: 3 h (de les 15.30 h a les 18.30 h)


