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Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aprova el programa URV Ciutadana.

La URV Ciutadana inicia el seu camí l’any 2007, sumant-se així a les activitats que celebraran els quinze 
anys d’existència de la nostra Universitat. S’afegeix també a les activitats que des de l’inici de la URV es 
duen a terme de la mà de diverses associacions de gent gran de la nostra demarcació, o bé de les regidories 
d’àmbit social.

La URV Ciutadana desenvolupa un enfocament de la formació continuada vinculada a l’envelliment 
actiu, oferint oportunitats de formació i d’implicació social. El programa posa de manifest la voluntat de la 
Universitat de posar a l’abast de tots els ciutadans i ciutadanes formació de qualitat en temes d’interès. 

D’aquesta forma, la Universitat Rovira i Virgili s’aproxima al seu entorn més proper i dilueix les possibles 
barreres existents entre una bona part de la societat i l’ensenyament universitari. 

La URV Ciutadana ofereix una formació adaptada a les diferents necessitats i interessos dels ciutadans, 
i per tant dinàmica. Té com a objectiu que els ciutadans i ciutadanes tinguin al seu abast la possibilitat 
de participar en iniciatives que contribueixin al seu enriquiment personal i alhora, al desenvolupament 
social. 

Els estudiants de la URV Ciutadana conviuran quotidianament en aules i llocs compartits amb estudiants 
de diferents grups d’edat. La trobada d’estudiants de diferents edats participant en la vida universitària vol 
canviar el paisatge de la nostra universitat i donar lloc a un ric diàleg intergeneracional. 

El programa fa possible que persones majors de 55 anys accedeixin a ensenyaments impartits a totes les 
facultats i escoles de la URV i convisquin amb els estudiants universitaris.  

Per accedir no és necessari posseir cap titulació prèvia ni superar cap prova d’accés. 

Oferta formativa: Es vol configurar un pla formatiu flexible, constituït per un nombre significatiu 
d’assignatures, a fi que cada participant pugui escollir les que vol cursar en funció de la seva disponibilitat 
i interessos. 

El màxim de matrícula per quadrimestre és de 18 crèdits.

Les persones matriculades es distribueixen en grups de com a màxim 3 estudiants per aula o assignatura. 
Aquest disseny respon a la voluntat  de propiciar la interacció i l’enriquiment de dues generacions diferents, 
però sense alterar la dinàmica habitual de les classes, ni la càrrega docent dels professors.  

Els estudiants d’aquest Programa podran optar a l’avaluació establerta per a l’assignatura (l’avaluació 
positiva donarà lloc a un certificat d’aprofitament). Si decideixen no optar per l’avaluació rebran un certificat 
d’assistència.

L’oferta formativa es completa amb seminaris i cursos específics.

La matrícula es pot realitzar per tot el curs acadèmic o per quadrimestres. El preu total de la matricula 
s’estableix en funció del nombre de crèdits matriculats. El preu del crèdit és el que s’estableix com a oficial. 
A aquest import se li ha de sumar el corresponent a les taxes administratives corresponents a la gestió de la 
matriculació (55,65 €) vàlides per tot el curs acadèmic.   

La consecució de 60 crèdits donarà lloc a l’obtenció d’un títol propi. 


