
DIPLOMA SENIOR UNIVERSITARI EN
CIÈNCIA, 
TECNOLOGIA 
I SOCIETAT
PER A MAJORS DE 55 ANYS
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DIPLOMA SENIOR UNIVERSITARI EN 

CIÈNCIA,TECNOLOGIA
I SOCIETAT

Escola Superior d’Enginyeries Industrial,
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Gaudir del coneixement, el nostre repte

200 estudiants diplomats en 12 anys de trajectòria
El 85 % del nou estudiantat accedeix al Diploma per recomanació d’antics estudiants.

Excel·lent avaluació del professorat
Docents de reconegut prestigi avaluats per l’estudiantat amb una mitjana de 4,8 sobre 5.

Diploma viu i adaptat a la realitat social
Continguts revisats contínuament i adaptats a les inquietuds de l’estudiantat i als canvis socials.

Formació emmarcada en l’àmbit universitari
Diploma propi de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa.

Matrícula tutoritzada
Possibilitat de matriculació del curs sencer o d’assignatures específi ques.

Amb els avantatges del carnet UPC
Accés a biblioteca, esports, idiomes i altres serveis, i descomptes com a titular del carnet UPC.

Participació en conferències, tallers i sortides culturals
En col·laboració amb l’Associació ACTES d’Alumni.

Coneixement i experiència
Estudiantat amb formació prèvia diversa, amb el denominador comú de voler aprendre i compartir 
experiències en un entorn de complicitat i bon ambient amb persones amb les mateixes inquietuds.

Tu ets el més important
Acollida, orientació, tutoria i atenció personalitzada.

Per a més informació:  
diplomasenior.eseiaat.upc.edu / diploma.eseiaat@upc.edu

Amb el suport de: Amb la col·laboració de:



Estructura
El programa té una durada de tres anys, 
dividits en dos quadrimestres lectius 
cadascun. Les classes es fan en horari 
de matí, tres dies a la setmana, de 
9:30 a 12:30 h, encara que, de manera 
eventual, algunes activitats de les 
assignatures es poden programar en 
horaris diferents.
L’estudiantat té l’opció de matrícula 
del curs sencer o bé d’assignatures 
específiques, i fa un treball de síntesi 
que té un caràcter global i finalista.
Les assignatures se superen en 
assistir a un mínim del 80 % de 
les sessions formatives (50 % de 
l’avaluació) i amb el lliurament de treballs 
en grup o individuals (50 % restant).

El programa es du a terme en els 
espais universitaris i es fan servir 
els mateixos mitjans i les mateixes 
instal·lacions que la Universitat té 
al servei de la resta de l’estudiantat, 
amb la qual cosa s’afavoreixen les 
relacions intra i intergeneracionals.

Admissió
El programa està orientat a persones 
més grans de 55 anys que vulguin 
accedir a una formació de qualitat 
i aprofundir en els seus coneixements. 
No és necessari disposar d’una titulació 
prèvia. A l’hora de la matrícula, es 
dona prioritat al curs sencer davant 
la matrícula parcial. Els preus són 
aprovats cada curs pel Consell 

Social de la UPC i estan publicats al 
Pressupost de la UPC: 
diplomasenior.eseiaat.upc.edu
Es preveu la possibilitat d’atorgar 
beques per a l’estudiantat.

Certificat
Amb la superació de totes les 
assignatures s’obté el certificat del 
Diploma senior universitari en Ciència, 
Tecnologia i Societat, títol propi 
de l’Escola Superior d’Enginyeries 
Industrial, Aeroespacial i Audiovisual 
de Terrassa.

DIPLOMA SENIOR UNIVERSITARI EN 

CIÈNCIA, TECNOLOGIA
I SOCIETAT
PER A MAJORS DE 55 ANYS

La Universitat té entre les seves missions 
facilitar l’aprenentatge al llarg de la vida 
amb l’objectiu de millorar les competències 
i aptituds de la societat en general. 
Fruit d’aquesta implicació, l’Escola 
Superior d’Enginyeries Industrial, 
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 
(ESEIAAT), al Campus de la UPC a 
Terrassa, organitza el Diploma senior 

universitari en Ciència, Tecnologia 
i Societat, una formació destinada 
a persones majors de 55 anys, amb 
l’objectiu de facilitar l’ampliació 
i aprofundiment de coneixements en 
diferents àmbits, i alhora compartir 
experiències dins de grups de treball 
dinàmics capaços de dinamitzar 
culturalment i social el seu entorn.

Què cursaràs?

Adreça
Carrer Colom, 2, 1r pis
Terrassa
Secretaria: despatx 123
Direcció acadèmica: despatx 125

Telèfons
93 739 83 90 / 93 739 86 71
diploma.eseiaat@upc.edu
diplomasenior.eseiaat.upc.edu

Horari d’atenció
De dilluns a divendres, d’11 a 13 h

Informació i inscripcions

Accés a biblioteques 
i altres serveis de la UPC

200estudiants diplomats 
en 12 anys

Continguts adaptats a les inquietuds 
de l’estudiantat i als canvis socials

Una formació de qualitat, 
viva i d’avantguarda

Anàlisi del comportament humà Electricitat i canvi social cultural Història de la filosofia

Les societats-món del segle XXI: 
transformacions socials, oportunitats 
i reptes

Economia i dret a l’abast 
de tothom

Introducció a la cultura musical

Introducció a les TIC
Salut i nutrició

De l’ull al cervell: el meravellós 
món de la visió

Conèixer el món contemporani Les avantguardes artístiques 
del segle XX

Física i química: dues ciències 
per entendre el mónSaber i entendre les matemàtiques

Tecnologia i sostenibilitat Geografia humanaLa ciència i la tècnica en la història
Literatura catalana. El plaer de 
la lectura

Cinema, arts escèniques i jazz

2n quadrimestre 2n quadrimestre 2n quadrimestre

1r quadrimestre 1r quadrimestre 1r quadrimestre
1r curs 2n curs 3r curs

Optatives
• Història de Catalunya (es pot cursar al 1r quadrimestre de qualsevol curs).
• El repte global de l’emergència climàtica (es pot cursar al 2n quadrimestre de qualsevol curs).

https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu
https://diplomasenior.eseiaat.upc.edu


DIPLOMA SENIOR UNIVERSITARI EN
CIÈNCIA, 
TECNOLOGIA 
I SOCIETAT
PER A MÉS GRANS DE 55 ANYS
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DIPLOMA SENIOR UNIVERSITARI EN 

CIÈNCIA,TECNOLOGIA
I SOCIETAT

Escola Superior d’Enginyeries Industrial,
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Gaudir del coneixement, el nostre repte

200 estudiants diplomats en 12 anys de trajectòria
El 85 % del nou estudiantat accedeix al Diploma per recomanació d’antics estudiants.

Excel·lent avaluació del professorat
Docents de reconegut prestigi avaluats per l’estudiantat amb una mitjana de 4,8 sobre 5.

Diploma viu i adaptat a la realitat social
Continguts revisats contínuament i adaptats a les inquietuds de l’estudiantat i als canvis socials.

Formació emmarcada en l’àmbit universitari
Diploma propi de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa.

Matrícula tutoritzada
Possibilitat de matriculació del curs sencer o d’assignatures específi ques.

Amb els avantatges del carnet UPC
Accés a biblioteca, esports, idiomes i altres serveis, i descomptes com a titular del carnet UPC.

Participació en conferències, tallers i sortides culturals
En col·laboració amb l’Associació ACTES d’Alumni.

Coneixement i experiència
Estudiantat amb formació prèvia diversa, amb el denominador comú de voler aprendre i compartir 
experiències en un entorn de complicitat i bon ambient amb persones amb les mateixes inquietuds.

Tu ets el més important
Acollida, orientació, tutoria i atenció personalitzada.

Per a més informació:  
diplomasenior.eseiaat.upc.edu / diploma.eseiaat@upc.edu

Amb el suport de: Amb la col·laboració de:




