Seniors UPC
Una proposta per enfortir i millorar la cooperació
entre universitat i societat mitjançant la ciutat

Idea central

La societat actual es basa cada dia més en el potencial
del coneixement i la informació.
Aspectes essencials: adquisició, assimilació,
estructuració, gestió i aplicació.
Figura del professorat emèrit: essencialment
acadèmic i “indoor”. Es tractaria de tenir un “emèrit
outdoor”, centrat en el compromís social de la
universitat, per enfortit el lligam universitat-societat de
manera bidireccional i multitemàtica.
Donar un marc general a les diferents iniciatives que hi
ha en diverses ciutats.
Posar a disposició de la societat els coneixements del
PDI i impulsar el progrés socioeconòmic.

Idees base de la proposta

1. En el marc de la societat del coneixement:
 millorar les oportunitats de formació inicial dels
joves
 millorar les oportunitats de formació permanent en
la franja d’edat intermèdia
 millorar la qualitat del coneixement de la gent
gran.
2. Aprofitar i projectar els coneixements del professorat
universitari que, havent finalitzat la carrera acadèmica,
té voluntat de participar en les activitats d’aquest
programa.
3. Situar en un marc natural el relleu generacional

Actuacions (1)

En cada municipi, constituir una “comissió assessora
municipal” amb el professorat universitari jubilat de cada
ciutat que hi desitgi participar.
Funcions de la comissió (primera aproximació):
 assessorar en el disseny de polítiques formatives,
 assessorar els joves en la selecció de la carrera o
dels estudis,
 assessorar en temes de transferència de
coneixement,
 assessorar en polítiques de formació permanent per
adults,
 participar en activitats de formació permanent,
 etc…

Actuacions (2)

 Col·laborar en activitats formatives complementàries





o addicionals per a estudiants amb talent especial,
que vulguin complementar la seva formació.
Col·laborar en activitats d’ajut a persones sense
recursos en matèria educativa
Establir vincles de la ciutat amb la universitat per a
tota mena d’activitats formatives o assessorament en
temes d’interès comú.
Participar en tallers, conferències, actes, ... que
tinguin com a nucli temàtic elements en els quals el
PDI hi pugui col·laborar
Assessorar els centres educatius del municipi en
plans formatius enfocats a la formació superior dels i
de les estudiants

Actuacions (3)

A partir de l’aprovació del programa i si hi ha l’acord de
les institucions i organismes involucrats, caldrà:
 informar i incentivar la participació en el programa del
professorat que hi estigui interessat
 coordinar les accions en cada municipi dins un marc
general comú
 aconseguir la implicació dels diversos agents que
puguin estar involucrats en activitats del programa o
susceptibles de ser-hi incorporades
 aconseguir recursos materials i humans per un
funcionament adequat del programa.

