
          Ajuntament de Benetússer

 Se abren las inscripciones  del programa       

                    “UNIVERSIDAD Y  SOCIEDAD”   en Benetússer 

Lo/as interesado/as podrán inscribirse para asegurar su plaza antes de 27 de julio . Las clases

de  UNISOCIETAT  comenzarán  en  Benetússer  a  finales  del  mes  de  septiembre  con  un

itinerario multidisciplinar . Destinado a mayores de 30 años, este programa se imparte en la

actualidad  en  10  municipios  valencianos  y  alcanza  una  matrícula  en  torno  a  1.500

estudiantes. 

El programa UNISOCIETAT, destinado a personas de más de 30 años, continúa en Benetússer

con  un itinerario multidisciplinar que incluye materias muy diversas, y siempre impartidas por

profesores de la Universitat de València. El próximo curso 2018/19 los alumnos estudiarán las

asignaturas de Literatura y Lengua, Geografia, Psicología y Sociología. 

Además de las 120 horas lectivas de asignaturas troncales, UNISOCIETAT se complementará

con conferencias mensuales,  gratuitas y abiertas al  público en general, así  como con otras

actividades complementarias para los estudiantes que les permitirán conocer el patrimonio

cultural y natural valenciano.

El  único requisito para ser alumno de UNISOCIETAT es tener motivación por aprender. Los

interesados  e  interesadas  pueden  formalizar  la  inscripción  hasta  el  28  de  julio  en  el

Departamento de Educación del Ayuntamiento de Benetússer. Las plazas son limitadas y la

matrícula se realizará por orden de inscripción. La matrícula del curso completo (troncales y

conferencias) tiene un precio de 180 euros  (fraccionados en dos pagos a lo largo del curso),

que además también incluyen la expedición y mantenimiento del carnet  universitario y la

abertura de expediente como estudiante de la Universitat de València.

UNISOCIETAT-Benetússer es fruto de la colaboración entre la Universitat de València, a través

del Vicerrectorado de Participación y Proyección Territorial, y el Ayuntamiento de Benetússer,

con el patrocinio de Caixa Popular. El programa UNISOCIETAT se imparte en la actualidad en 10

municipios valencianos. Cuenta con la participación de dos centenares de profesores de la

Universitat de València y alcanza una matrícula en torno a los 1.500 estudiantes.



          Ajuntament de Benetússer

S'obrin les inscripcions del programa UNISOCIETAT a

Benetússer

Els interessats podran inscriure's per a assegurar la seua plaça abans del 27 de juliol. Les

classes  d’UNISOCIETAT  començaran  a  Benetússer  a  la  fi  del  mes  de  setembre  amb  un

itinerari  multidisciplinari  de tres cursos acadèmics.  Destinat a majors de 30 anys, aquest

programa s'imparteix en l'actualitat en 10 municipis valencians i aconsegueix una matrícula

entorn de 1.500 estudiants.

El programa UNISOCIETAT, destinat a persones de més de 30 anys, continua a Benetússer amb

un itinerari multidisciplinari de tres cursos acadèmics de 120 hores cadascun, oferta que inclou

matèries molt diverses, i  sempre impartides per professors de la Universitat de València. El

pròxim curs 2018/19 els alumnes estudiaran les assignatures de Literatura i Llengua, geografia,

Geografia, Psicologia i Sociologia. 

A més de les 120 hores lectives d'assignatures troncals, UNISOCIETAT es complementarà amb

conferències  mensuals,  gratuïtes  i  obertes  al  públic  en  general,  així  com  altres  activitats

complementàries per als estudiants que els permetran conèixer el patrimoni cultural i natural

valencià.

L'únic requisit per a ser alumne d’UNISOCIETAT és tenir motivació per aprendre. Els interessats

i interessades poden formalitzar la inscripció fins al 28 de juliol en el Departament d'Educació

de l'Ajuntament de Benetússer. Les places són limitades i la matrícula es realitzarà per ordre

d'inscripció. La matrícula del curs complet (troncals i conferències) té un preu de 180 euros

(fraccionats  en  dos  pagaments  al  llarg  del  curs),  que  a  més  també  inclouen  l'expedició  i

manteniment  de  la  targeta  universitària  i  l'obertura  d'expedient  com  a  estudiant  de  la

Universitat de València.

UNISOCIETAT-Benetússer és fruit de la col·laboració entre la Universitat de València, a través

del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial, i  l'Ajuntament de Benetússer, amb el

patrocini  de  Caixa  Popular.  El  programa  UNISOCIETAT  s'imparteix  en  l'actualitat  en  10

municipis  valencians  ,   compta  amb la  participació  de  dos  centenars  de  professors  de  la

Universitat de València i aconsegueix una matrícula entorn dels 1.500 estudiants.


