
Universitat Sènior
2017-2018

Aquesta activitat que ofereix el Col·legi en la seva sisena edició va 
adreçada a col·legiats en diferents col·legis professionals i a altres 
professionals titulats universitaris sense col·legiació majors de 55 
anys.

Oferim la possibilitat de gaudir del coneixement des d’una 
perspectiva cultural de nivell universitari. La docència és a càrrec 
d’experts en cadascun dels àmbits.

Es podrà optar a participar en un o més cursos. S’impartiran dues 
hores per setmana al llarg de tot el curs acadèmic, d’octubre a 
maig. 

Cadascun dels cursos, tot i estar concebut com una unitat 
independent, està pensat i programat per tenir  continuitat al 
llarg de 4 anys. Els continguts es desenvoluparan amb el propòsit 
d’oferir una visió completa de cada temàtica al llarg de tot el 
període. Cada curs té una durada de 50 hores.

Paral·lelament es duran a terme sortides i activitats culturals 
complementàries i cursos de curta durada sobre temes d’actualitat 
(no inclosos en el preu) que s’anunciaran oportunament.

Tot i que sempre recomanem començar pel primer curs i seguir 
l’ordre establert, en alguns casos també és possible la inscripció a 
segon, tercer o quart directament. 

Un i v e r s i tat sè n i o r
 

El preu per curs és de 210 euros. Si algú s’inscriu a 3 
cursos, s’aplicarà un 20% de descompte al preu del 
tercer curs.

Si el professional no té la condició de col·legiat, el 
preu del curs és de 270 euros. En aquest cas s’haurà 
d’acreditar la titulació universitària corresponent. 

Inscripció: a partir del 22 de maig del 2017 (per 
internet a www.cdl.cat o presencialment a les nostres 
oficines)

Els cursos tenen lloc d’octubre a maig.

Lloc de realització
Col·legi de Llicenciats
Rambla de Catalunya, 8, pral. 
08007 Barcelona.

Informació: formacio@cdl.cat
933170428

Per a més informació i inscripcions:

www.cdl.cat



– CUltUra ClàssiCa

A càrrec de Joan Alberich

US1800 - Cultura Clàssica: el món dels grecs i dels romans a 

l’abast de tothom
Dimarts de 9.30 a 11.30 h. (del 10/10/2017 al 15/05/2018)

– Història de la músiCa

A càrrec de Jordi Parramon

US1801 - Història de la música I: Fonaments. Del gòtic al barroc 
Dijous de 9.30 a 11.30 h. (del 19/10/2017 al 17/05/2018)

US1802 - Història de la música II: Classicisme i primers romàntics
Dijous de 12 a 14 h. (del 19/10/2017 al 17/05/2018)

US1803 - Història de la música III: El romanticisme musical
Dimecres de 12 a 14 h. (del 18/10/2017 al 16/05/2018)

US1804 - Història de la música IV B: Més enllà de les obres 

mestres
Dimecres de 9.30 a 11.30 h. (del 18/10/2017 al 16/05/2018)

– Història de l’art

A càrrec de Joan Astorch i Carolina Camañes

US1805 - Història de l’art I: Després de Roma. L’imperi bizantí: 

Constantinoble i Ravenna. L’origen d’Europa: Carlemany i l’imperi 

carolingi.
Dimecres de 12 a 14 h. (del 04/10/2017 al 16/05/2018)

US1806 - Història de l’art II: L’Europa del Renaixement
Dimecres de 16 a 18 h. (del 04/10/2017 al 16/05/2018)

US1807 - Història de l’art III: L’Europa moderna: del barroc al 

neoclassicisme
Divendres de 9.30 a 11.30 h. (del 06/10/2017 al 18/05/2018)

US1808 - Història de l’art IV: De la Revolució Francesa a la Belle 

Époque. El segle XIX
Divendres de 12 a 14 h. (del 06/10/2017 al 18/05/2018)

US1809 – Història de l’art IV B: El segle XX i l’obsessió per la 

modernitat i el progrés
Dimecres de 9.30 a 11.30 h.  (del 04/10/2017 al 16/05/2018)

– literatUra Universal

A càrrec de Sam Abrams

US1810 - Literatura universal I
Dijous de 9.30 a 11.30 h. inici (del 19/10/2017 al 17/05/2018)

US1811 - Literatura universal II
Dijous de 16 a 18 h. (del 19/10/2017 al 17/05/2018)

US1812 - Literatura universal III
Dimarts de 9.30 a 11.30 h. (del 17/10/2017 al 22/05/2018)

US1813 - Literatura universal IV
Dimarts de 12 a 14 h. (del 17/10/2017 al 22/05/2018)

– CUltUra eUropea

Professorat: Victoria Cirlot i Pablo Acosta

US1814 - La identidad de la cultura europea III: La vida de las 

imágenes en la cultura europea desde la antigüedad al siglo XX
Divendres de 12 a 14 h. (del 20/10/2017 al 18/05/2018)

– art, arqUeologia, Història i antropologia 
d’amèriCa

A càrrec d’Ariadna Baulenas

US1815 – Art, arqueologia, història i 

antropologia d’Amèrica I: Zona Andina
Dimecres de 16 a 18 h. (de l’11/10/2017 al 23/05/2018)

US1816 – Art, arqueologia, història i antropologia d’Amèrica II: 

Zona Mesoamericana
Dimarts de 16 a 18 h. (del 10/10/2017 al 22/05/2018)

– Història de la filosofia oCCidental

A càrrec de Sam Abrams

US1817 – Història de la Filosofia occidental I
Dijous de 12 a 14 h. (del 19/10/2017 al 17/05/2018)

– Conversa en anglès

A càrrec de Martin Delaney

US1818 - Conversa en anglès nivell mitjà 
Dimecres de 9.30 a 11.30 h. (de l’11/10/2017 al 16/05/2018)

US1819 - Conversa en anglès nivell elemental 
Dimecres de 12 a 14 h. (de l’11/10/2017 al 16/05/2018)

US1820 - Conversa en anglès nivell elemental 
Dijous de 9.30 a 11.30 h. (del 19/10/2017 al 17/05/2018)

US1821 - Conversa en anglès nivell mitjà 
Dijous de 12 a 14 h. (del 19/10/2017 al 17/05/2018)

Universitat Sènior v Curs 2017-2018 v www.cdl.cat


