Informació de
UNIVERSITAT I SOCIETAT A RIBA-ROJA DE TÚRIA
Segon Curs, 2019-20

Unisocietat a Riba-roja de Túria sorgeix del ferm compromís de l’Ajuntament de Riba-roja
de Túria per la formació al llarg de la vida amb el suport de la Universitat de València.
Universitat i Societat va dirigit especialment a alumnes del municipi i el seu entorn i està
destinat a les persones de 30 anys o més amb inquietud per aprendre i motivació per la
cultura.
S’implanta a Riba-roja de Túria a través d’un itinerari multidisciplinari de 360 hores,
distribuïdes en tres cursos acadèmics de 120 hores cadascun.
Unisocietat a Riba-Roja de Túria presenta diversos continguts distribuïts entre:
-Les assignatures troncals. Són quatre per curs, amb 24 hores cadascuna. Garanteixen
una introducció bàsica a diverses matèries;
Segon curs: patrimoni històric valencià, economia familiar, física, salut.
-Les conferències. Cicle mensual que inclou una oferta variada de temes d’interès
general.

CALENDARI.
El curs començarà el 2 d’octubre de 2019 i acabarà en juny de 2020.

HORARI DE CLASSES.
Dimecres. Centre Social
de 16.00 a 19.20 hores.
• Primera part: de 16.00 a 17.30 hores.
• Descans: de 17.30 a 17.50 hores.
• Segona part: de 17.50 a 19.20 hores.
Dijous, conferències. Centre Social
Taxes 2019-20
Inclou:
Matrícula del curs complet (troncals i conferències).
Expedició/manteniment de la targeta universitària.
Obertura d’expedient com a estudiant de la Universitat de València.
Fraccionat en dos pagaments

183 €

Més informació:
Centre d'Informació Juvenil (CIJ) C/ Crist dels Afligits, 25. 46190 Riba-roja de Túria.
Dies i hores: dilluns a divendres de 9 a 14 hs. Dimecres de 16'30 a 19 hores.
Telèfon: 962770062
Mail: educacio@ribarroja.es
Web: www.ribarroja.es

UNIVERSITAT I SOCIETAT: INSCRIPCIÓ

LA MATRICULA DEL SEGON CURS DEL PROGRAMA UNIVERSITAT
SOCIETAT A RIBA-ROJA DE TÚRIA ÉS DES DE FINALS DE CURS 2019.

La continuïtat d’aquests serà per confirmació a l’ajuntament a través d’una fulla de
signatures, que distribuirà el mateix, durant el curs 2018-2019.

I

Información de
UNIVERSITAT I SOCIETAT EN RIBA-ROJA DE TÚRIA
Segundo Curso 2019-2020

Unisocietat en Riba-roja de Túria surge del firme compromiso del Ayuntamiento de Ribaroja de Túria por la formación a lo largo de la vida con el apoyo de la Universitat de
València.
Universitat i Societat está dirigida especialmente a alumnos del municipio y su entorno y
está destinada a las personas de 30 años o mas con inquietud por aprender y motivación
por la cultura.
Se implanta en Riba-roja de Túria a través de un itinerario multidisciplinar de 360 horas,
distribuidas en tres cursos académicos de 120 horas cada uno.
Unisocietat en Riba-roja de Túria presenta diversos contenidos distribuidos entre:
-Las asignaturas troncales. Son cuatro por curso, con 24 horas cada una. Garantizan
una introducción básica a diversas materias;
Segundo curso: patrimonio histórico valenciano, economía familiar, física, salud.
-Las conferencias. Ciclo mensual que incluyen una oferta variada de temes de interés
general.
CALENDARIO.
El curso comenzará el 2 de octubre de 2019 y acabará en junio de 2020.

HORARIO DE CLASES.
Miércoles. Centre Social
de 16.00 a 19.20 horas.
• Primera parte: de 16.00 a 17.30 horas.
• Descanso: de 17.30 a 17.50 horas.
• Segunda parte: de 17.50 a 19.20 horas.
Jueves, conferencias. Centre Social
Tasas 2019-20
Incluye:
Matrícula del curso completo (troncales i conferencias).
Expedición/mantenimiento de la tarjeta universitaria.
Apertura de expediente como estudiante de la Universitat de
València.
Fraccionado en dos pagos

183 €

Más información:
Centre d'Informació Juvenil (CIJ) C/ Crist dels Afligits, 25. 46190 Riba-roja de Túria.
Dias y horas: lunes a viernes de 9 a 14 hs. Miércoles de 16'30 a 19 horas.
Teléfono: 962770062
Mail: educacio@ribarroja.es
Web: www.ribarroja.es

UNIVERSITAT I SOCIETAT: INSCRIPCIÓN

LA MATRÍCULA DEL SEGUNDO CURSO DEL PROGRAMA UNIVERSITAT I
SOCIETAT EN RIBA-ROJA DE TÚRIA ES DESDE FINALES DEL CURSO 2019.

La continuidad de estos será por confirmación al ayuntamiento a través de una hoja de
firmas, que distribuirá el mismo, durante el curso 2018-2019.

