Aules d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran de Barcelona
Entitat declarada d’utilitat pública

1r. - Protocol de contractació de conferenciants i professors
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Haurà de fer-se buscant l’equilibri entre les diverses disciplines: humanitats, tècnica i
ciències.
Seleccionant sempre professors i conferenciants amb habilitat de comunicació i que
siguin referents en el seu àmbit específic de coneixements, segons està reflectit en els
valors de la nostra associació. Fugint en conseqüència de la contractació de persones
que pretenguin abastar diversos camps del coneixement.
2n. - Protocol d’acceptació de conferències, cursos i seminaris
Haurà de fer-se evitant en la mesura del possible les reiteracions i coincidències entre
els diversos temes planificats.
Cada professor haurà de desenvolupar els temes que se li demanin i en el cas de què
sigui ell qui en proposi, només es podran acceptar aquelles temàtiques que, després de
què les considerem d’interès, es corresponguin amb l’àmbit de la seva formació
acadèmica o laboral específiques, no acceptant per tant una actuació multidisciplinària,
és a dir que un professor pretengui alliçonar sobre diferents àmbits del coneixement
acadèmic.
3r. – Protocol de selecció d’espais per a les nostres activitats
Atès que estem inserits en l’àmbit universitari els espais hauran de ser, preferentment,
els cedits per la UB.
En el cas de que no sigui possible aconseguir-ne un a les diverses facultats de la UB,
es prioritzaran aquells siguin d’ús gratuït sempre i quant, gratuïts o no, reuneixin
condicions similars a las de l’estàndard universitari, fugint de luxes innecessaris.
Sempre es prioritzaran: la proximitat a parades de diversos transports públics, el fàcil
l’accés a la instal·lació (ascensors, rampes, baranes), el major aforament i la ràtio preu
per seient més baix.
4t. – Protocol de relacions amb professors i entitats
Seran les pròpies entre contractant i contractat i entre contractants, en el context de la
formació de persones grans, sempre circumscrites a l’àmbit de realització de
conferències, cursos, seminaris i, molt excepcionalment, viatges de especial i provat
interès didàctic.
En cap cas s’acceptarà fer divulgació d’altres activitats que facin tercers apart de les
promocionades per nosaltres, exceptuant aquelles que, formalitzades amb les entitats
col·laboradores, s’acceptin com a compensació per cessió d’espais.
5è. – Protocol de admissió de nous socis.
Podran demanar l’alta com a socis aquelles persones que siguin majors de 55 anys,
mitjançant l’oportuna sol·licitud d’admissió que serà valorada pel comitè executiu el
qual la rebutjarà o acceptarà provisionalment, sent posteriorment sotmesa a l’aprovació
de la junta directiva la qual, si s’escau, l’acceptarà definitivament.
6è. – Protocol d’acceptació de socis com a col·laboradors voluntaris o directius
de l’entitat
Només podran optar a col·laborar en les tasques necessàries pel desenvolupament de
l’entitat aquelles persones que, tenint la condició de socis i d’acord amb les normes
establertes en els estatuts, no exerceixin cap altra mena d’activitat remunerada.
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