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REGLAMENT	DEL	PROGRAMA	UNIVERSITARI	LA	NAU	GRAN	

	
La	 Nau	 Gran	 és	 el	 programa	 de	 formació	 per	 a	 majors	 de	 la	 Universitat	 de	
Valencia,	gestionat	pel	Servei	d'Extensió	Universitària	que	depèn	del	vicerectorat	
amb	competències	en	la	formació	al	llarg	de	la	vida.	

	
L'únic	requisit	per	a	poder	accedir	és	haver	fet	55	anys	en	l'any	natural	en	què	es	
formalitze	la	matrícula	per	primera	vegada.	

	
L'enfocament	dels	estudis	que	componen	el	disseny	formatiu	no	és	dirigir‐se	cap	
a	 la	 professionalització	 sinó	 cap	 al	 desenvolupament	 personal	 en	 els	 seus	
diferents	 aspectes,	 orientat	 a	 l'aprenentatge	 de	 competències	 cap	 a	 un	 major	
aprofitament	 de	 les	 ofertes	 culturals	 de	 l'entorn,	 així	 com	 a	 la	 projecció	 en	 la	
societat	del	coneixement.	

	
Les	 teories	 de	 l'aprenentatge	 al	 llarg	 de	 la	 vida	 i	 els	 fonaments	 de	 la	 formació	
permanent	són	les	directrius	que	cal	seguir	en	el	desenvolupament	del	programa.	
	
Article	1.‐	0bjectius	del	Programa	Universitari	La	Nau	Gran	
	
Contribuir	 amb	 propostes	 que	 promoguen	 l'envelliment	 actiu	 i	 saludable,	 i	
fomentar	el	desenvolupament	personal	en	els	seus	diversos	aspectes.	
	
• Objectius	generals:	

1. Facilitar	i	promoure	les	relacions	intra/intergeneracionals.	

2. Proporcionar	una	formació	universitària	que	facilite	el	desenvolupament	d'un	
aprenentatge	autònom.	

3. Divulgar,	ampliar	i/o	actualitzar	el	coneixement	i	la	cultura	entre	les	persones	
majors	de	55	anys.	

4. Promoure	un	coneixement	de	l'entorn	per	obtenir	un	aprofitament	més	gran	de	
les	ofertes	d'oci	i	temps	lliure	en	la	societat.	

5. Obrir	 i	 diversificar	 les	 opcions	 de	 continuació	 de	 la	 vida	 activa	 en	 contextos	
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extra	laborals.	

6. Afavorir	 el	 desenvolupament	 personal	 en	 capacitats	 i	 valors	 de	 les	 persones	
majors	de	55	anys	des	de	la	perspectiva	de	la	formació	al	llarg	de	la	vida.	

7. Destacar	 la	 importància	 de	 la	 salut	 com	 a	 base	 per	 a	 desenvolupar	 un	
envelliment	actiu.	

	

• Objectius	específics.	
1. Desenvolupar	un	pla	d'estudis	estable.	
2. Garantir	un	nivell	de	formació	universitària.	
3. Adequar	els	plans	d'estudis	als	tres	eixos	en	què	es	fonamenta	l'ensenyament	
en	la	universitat:	la	formació,	la	investigació	i	l'acció	social.	

	
Article	2.‐	Qüestions	generals	del	Programa	Universitari	La	Nau	Gran	

	
1.·El	 programa	 està	 dissenyat	 al	 voltant	 de	 tres	 escenaris:	 tres	 cursos	

acadèmics	 que	 donen	 lloc	 al	 Diploma	 Nau	 Gran,	 un	 curs	 transversal	
d'intensificació,	i	en	tercer	lloc,	un	conjunt	d'activitats,	tallers	i	cursos	formatius	
sota	el	rètol	de	la	Nau	Gran	en	Obert.	

	
2.·El	programa	La	Nau	Gran	utilitza	 el	 sistema	d’equivalència	 següent:	 un	

crèdit	equival	a	10	hores	lectives.	
	

3.·No	està	permesa	 la	 figura	d'alumne/a	oient.	La	presencia	a	 les	aules	de	
persones	no	matriculades	o	sense	formalització	efectiva	de	matrícula	és	objecte	
de	 control	mitjançant	 els	mecanismes	 establerts	 a	 tal	 efecte	per	 la	Direcció	del	
programa.	

	
4.·Les	 taxes	 són	 aprovades	 pel	 Consell	 Social	 a	 proposta	 del	 Servei	

d'Extensió	Universitària.	 Anualment	 pateixen	un	 increment	 similar	 a	 l'establert	
per	la	Generalitat	Valenciana	per	als	estudis	que	condueixen	a	l'obtenció	de	títols	
oficials.	

	
En	 aquestes	 taxes	 es	 contempla:	 el	 preu	 per	 crèdits,	 per	 obertura	 d'expedient	
(només	 per	 a	 alumnes	 de	 primer	 curs	 d'un	 itinerari),	 per	 expedició	 i	
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manteniment	del	carnet	universitari	(només	per	a	alumnes	d'un	itinerari	i	de	Nau	
Gran:	Estudi	General).	

	
Les	taxes	de	matrícula	donen	dret	als	alumnes	a	assistir	a	les	classes	dels	crèdits	
matriculats.	
	
El	 pagament	 es	 realitza	 mitjançant	 domiciliació	 bancaria	 o	 per	 qualsevol	 altre	
sistema	 que	 fixe	 el	 Servei	 d'Extensió	 Universitària.	 En	 cas	 de	 no	 fer	 efectiu	 el	
pagament,	es	perd	el	dret	a	la	plaça	adjudicada.	
	
Les	assignatures	que	continguen	en	la	seua	programació	el	desenvolupament	de	
pràctiques	 de	 camp	 o	 activitats	 complementàries,	 quan	 no	 disposen	 de	
finançament	 o	 subvencions	 explícites	 i	 expresses,	 comporten	 costos	
complementaris	per	a	l'alumnat	que	opte	per	aquestes	assignatures/cursos.	
	

5.·L'avaluació	 de	 l'assignatura/activitat	 és	 obligatòria	 i	 correspon	 al	
professorat.	 La	 qualificació	 serà	 Apte	 quan	 l’assistència	 arribe	 com	 a	mínim	 al	
80%	 de	 les	 classes	 i	 amb	 un	 aprofitament	 deis	 coneixements	 demostrat	
mitjançant	el	sistema	d'avaluació	contínua.	

	
En	qualsevol	altre	cas,	l'alumne	apareixerà	a	les	actes	com	No	presentat.	

	
Article	3.‐	Estructura	dels	estudis	

	
Els	 estudis	 del	 Programa	La	Nau	Gran	 s'estructuren	 en	 tres	 blocs	 diferents:	 en	
primer	 lloc,	un	bloc	compost	per	 tres	cursos	acadèmics	de	25	crèdits	cadascun,	
que	 atorguen	 a	 l'estudiant	 el	 Diploma	 Nau	 Gran,	 i	 que	 pot	 cursar‐se	 des	
d'itineraris	 diversos;	 un	 segon	 nivell,	 Nau	 Gran:	 Estudi	 General,	 compost	 per	
assignatures	específiques,	de	caràcter	multidisciplinari,	i,	finalment,	La	Nau	Gran	
en	Obert,	ofereix	a	l'estudiant	tot	un	seguit	d'activitats	formatives	encaminades	a	
completar	la	formació.	

	
Article	4.‐Programa	Nau	Gran	
	
Els	 itineraris,	 impartits	 per	 professorat	 vinculat	 a	 la	 Universitat	 de	 València,	
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consten	de	dos	 tipus	d'assignatures:	bàsiques	 i	optatives,	 així	 com	d'un	conjunt	
d'activitats	de	lliure	elecció.	
	
• Les	 assignatures	 bàsiques	 són	 aquelles	 dissenyades	 exclusivament	 per	 a	
cadascun	dels	itineraris	de	La	Nau	Gran.	Garanteixen	una	formació	bàsica	dins	de	
l’àmbit	 de	 coneixement.	 Es	 tracta	 de	 mòduls	 que	 els	 estudiants	 han	 de	 cursar	
obligatòriament.	
	
• Les	 assignatures	 optatives	 són	 aquelles	 assignatures	 seleccionades	 dels	
plans	d'estudi	de	 les	 titulacions	oficials	de	Grau	de	 la	Universitat	de	València.	Es	
tracta,	 per	 tant,	 d'assignatures	 que	 cursen	 els	 estudiants	 oficials.	 Així,	 els	
estudiants	de	La	Nau	Gran	comparteixen	professorat,	aules	i	horari,	i	s'integren	en	
l'activitat	normal	del	centre.	
	
• Les	activitats	de	lliure	elecció	són	aquelles	que	els	estudiants	poden	triar	de	
l'oferta	 d'activitats	 del	 Servei	 d'Extensió	 Universitària	 i	 de	 la	 resta	 de	 la	
Universitat	de	València.	
	
L'alumne	 obté	 el	 Diploma	 Nau	 Gran,	 concebut	 com	 a	 títol	 propi	 del	 Servei	
d'Extensió	Universitària	i	que	no	faculta	per	a	l'exercici	professional,	una	vegada	
superats	75	crèdits	al	llarg	de	tres	cursos	amb	la	distribució	següent.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

a)	Accés	
	
L'accés	als	itineraris	es	farà	a	través	d'un	procés	de	preinscripció	i	una	posterior	

Assignatures	 Bàsiques	 Optatives	
Activitats	de	lliure	

elecció	
Total	

1r	CURS	 15	crèdits	 6	crèdits	 4	crèdits	 25	crèdits	

2n	CURS	 15	crèdits	 6	crèdits	 4	crèdits	 25	crèdits	

3r	CURS	 15	crèdits	 6	crèdits	 4	crèdits	 25	crèdits	

DIPLOMA	NAU	GRAN	75	CRÈDITS	750	HORES	
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matrícula.	
	

b)	Preinscripció	
	
La	 preinscripció	 s'ha	 de	 realitzar	 amb	 sol·licitud	 de	 l'interessat,	 degudament	
complimentada	i	dins	del	termini	establert	pel	Servei	d'Extensió	Universitària.	El	
procediment	d'adjudicació	de	places	es	fa	mitjançant	un	sorteig	a	partir	del	qual	
s'ordenen	les	persones	preinscrites.	Es	fa	un	sorteig	cada	any.	

	
Les	persones	interessades	han	d'indicar	en	el	full	de	preinscripció,	per	ordre	de	
preferència,	quatre	itineraris	que	siguen	del	seu	interès.	Si	l'itinerari	sol·licitat	en	
primer	 lloc	 es	 troba	 complet,	 s'adjudica	 a	 l'estudiant	 una	 plaça	 en	 un	 dels	
itineraris	alternatius,	tot	respectant	l'ordre	de	prioritat	establert	per	l'estudiant.	
No	 es	 permet	 cap	 canvi	 d'itinerari	 a	 les	 persones	 que	 tinguen	 assignada	 una	
plaça.	
	
Aquells	 que	 no	 hagen	 obtingut	 plaça	 en	 cap	 deis	 itineraris	 sol·licitats,	 passen	 a	
formar	part	d'una	llista	d'espera.	Una	vegada	acabada	la	matrícula	i	en	el	cas	que	
queden	places	 lliures,	 es	 fa	una	 crida	per	ordre	de	 llista	per	oferir‐los	 aquestes	
places.	
	

e)	Matrícula	
	
Una	 vegada	 obtinguda	 plaça	 en	 la	 preinscripció,	 l'alumne	 ha	 de	 formalitzar	 la	
matrícula.	
El	nombre	de	crèdits	recomanats	per	curs	és	de	25.	La	matrícula	inclou	15	crèdits	
d'assignatures	bàsiques,	6	crèdits	d'optativitat	(triant	una	assignatura	de	la	llista	
que	 el	 Servei	 d'Extensió	Universitària	 li	 facilita)	 i	 2	 crèdits	 d'activitats	 de	 lliure	
elecció	 corresponents	 a	 les	 conferències	 programades.	 Els	 2	 crèdits	 restants	
d'activitats	 de	 lliure	 elecció	 han	 de	 ser	 triats	 per	 l'estudiant	 al	 llarg	 del	 curs	
acadèmic.	
	

d)	Nombre	de	places	
	
El	nombre	de	places	ofertes	en	cada	itinerari	es	determina	abans	de	l'inici	de	la	



 

6 
 

matrícula	 de	 cada	 curs	 acadèmic	 i	 és	 anunciat	 als	 taulers	 de	 la	 Secretaria	 del	
Servei	d'Extensió	Universitària	i	al	Tauler	Oficial	de	la	Universitat	de	València.	

El	Servei	d'Extensió	Universitària	reserva	cinc	places	per	itinerari	per	al	personal	
jubilat	de	la	Universitat	de	València	(PAS	i	PDI).	

El	Servei	d'Extensió	Universitària	es	reserva	el	dret	de	no	activar	un	itinerari	si	
no	hi	haguera	un	mínim	de	25	estudiants	matriculats.	

	
e)‐	Normes	de	permanència	

	
No	es	permet	canviar	d'itinerari	fins	que	no	s'haja	obtingut	el	Diploma	Nau	Gran.	
En	 cas	 d'abandó	 o	 impagament,	 l'alumne	 no	 podrà	 matricular‐se	 en	 cap	 altre	
itinerari	fins	transcorregut	el	temps	necessari	per	a	l'obtenció	del	seu	Diploma.	
	
Article	5.‐	Nau	Gran:	Estudi	General	
	
L'alumne	 podrà	 cursar	 Nau	 Gran:	 Estudi	 General	 bé	 com	 a	 inici	 de	 la	 seua	
participació	 en	 el	 programa	 o	 bé	 una	 vegada	 acabat	 un	 itinerari	 i	 obtingut	 el	
Diploma	 Nau	 Gran.	 Consta	 d'assignatures	 específiques,	 impartides	 per	
professorat	vinculat	a	la	Universitat	de	València,	optatives	així	com	d'un	conjunt	
d'activitats	de	lliure	elecció.	
	
• Les	 assignatures	 específiques	 són	 matèries	 que	 proposen	 temàtiques	
d'actualitat	 o	 de	 importància	 rellevant	 dins	 de	 la	 branca	 de	 coneixement	 a	 què	
pertanyen.	 Tenen	 un	 caràcter	 multidisciplinari	 i	 són	 triades	 per	 l'estudiant	 de	
l'oferta	presentada	que,	en	qualsevol	 cas,	 abasta	 totes	 les	àrees	de	 coneixement	
vinculades	 als	 itineraris	 del	 primer	 bloc.	 Amb	 això,	 cada	 estudiant,	 tria	 la	
intensificació	de	les	competències	de	l'itinerari	cursat,	o	bé	l'acostament	a	altres	
àmbits	del	saber.	
	
• Les	 assignatures	 optatives	 són	 aquelles	 assignatures	 seleccionades	 dels	
plans	d'estudi	de	les	titulacions	oficials	de	Grau	de	la	Universitat	de	València.	Es	
tracta,	 per	 tant,	 d'assignatures	 que	 cursen	 els	 estudiants	 oficials.	 Així,	 els	
estudiants	de	La	Nau	Gran	comparteixen	professorat,	aules	i	horari,	i	s'integren	en	
l'activitat	normal	del	centre.	
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• Les	activitats	de	lliure	elecció	són	aquelles	que	els	estudiants	poden	triar	de	
l'oferta	 d'activitats	 del	 Servei	 d'Extensió	 Universitària	 i	 de	 la	 resta	 de	 la	
Universitat	de	València.	

	

Nau	Gran:	Estudi	General	té	una	durada	d'un	curs	acadèmic,	durant	el	qual	
l'alumne	ha	de	superar	25	crèdits.	

	

Assignatures	
Específiques	 Optatives	 Activitats	de	lliure	elecció	 Total	

9	crèdits	 12	crèdits 4	crèdits	 25	crèdits

NAU	GRAN:	ESTUDI	GENERAL	25	CRÈDITS	250	HORES	
	

a)	Accés	
	
L'accés	a	Nau	Gran:	Estudi	General	es	fa	a	través	d'un	procés	de	preinscripció	i	
una	posterior	matrícula.	
	

b)	Matrícula	

L'alumne	ha	de	 formalitzar	 la	matrícula	al	Servei	d'Extensió	Universitària	en	el	
termini	establert.	El	nombre	de	crèdits	recomanats	és	de	25.	La	matrícula	inclou	
9	 crèdits	 d'assignatures	 específiques,	 12	 crèdits	 d'optativitat	 (triant	 dos	
assignatures	 de	 la	 llista	 que	 el	 Servei	 d'Extensió	 Universitària	 li	 facilita)	 i	 2	
crèdits	d'activitats	de	 lliure	elecció	corresponents	a	 la	conferència.	Els	2	crèdits	
restants	 d'activitats	 de	 lliure	 elecció,	 són	 triats	 per	 l'estudiant	 al	 llarg	 del	 curs	
acadèmic.	

e)	Nombre	de	places	

El	Servei	d'Extensió	Universitària	es	reserva	el	dret	de	no	activar	una	assignatura	
específica,	si	no	hi	haguera	un	mínim	d'alumnes	matriculats.	

	
Article	6.‐	Nau	Gran	en	Obert	
	
Nau	Gran	en	Obert	està	adreçada		tant		a		l'alumnat		matriculat		en	un	itinerari	de	
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Nau		Gran		com	al	públic	en	general	major	de	55	anys.	
	
L'oferta	formativa	de	Nau	Gran	en	Obert	està	estructurada	per	cursos,	clubs	i	
tallers	i	activitats	complementàries	a	les	cursades	en	els	itineraris.	
	
L'alumnat	matriculat	en	un	itinerari	del	Diploma	Nau	Gran	o	en	Nau	Gran:	Estudi	
General	obté	crèdits	de	lliure	elecció	per	la	participació	en	aquestes	activitats	
sempre	que	la	qualificació	siga	apte.	
La	docència	és	impartida	per	professorat	vinculat	a	la	Universitat	de	València	o	
per	professionals	externs.	
	

a)	Matrícula	

	

El	 Servei	 d'Extensió	 Universitària	 es	 reserva	 el	 dret	 d'establir	 un	 termini	 de	
matrícula	preferent,	en	les	activitats	de	lliure	elecció	que	considere	adients,	per	a	
l'alumnat	matriculat	en	un	itinerari	de	Nau	Gran	o	en	Nau	Gran:	Estudi	General	
en	el	moment	en	què	es	duga	a	terme	l'activitat.	

	
b)	Nombre	de	places	i	realització	de	les	activitats	

	
El	Servei	d'Extensió	Universitària	indica	el	nombre	de	places	oferides	per	a	cada	
activitat.	En	el	cas	que	una	activitat	no	arribe	al	nombre	mínim	de	matrícula,	pot	
ser	cancel·lada.	

	
Article	7.‐	Ajudes	del	Programa	Universitari	La	Nau	Gran	
	
Els	 estudiants	 que	 desitgen	 sol·licitar	 ajuda	 econòmica	 per	 a	 les	 taxes	 de	
matrícula	han	de	presentar	la	sol·licitud	i	ajustar‐se	al	procediment	establert.	

	
Article	8.‐	Disposicions	comuns	sobre	publicacions	i	notificacions	
	
El	 procés	 de	 preinscripció,	 els	 terminis	 per	 a	 les	 sol·licituds,	 l'adjudicació	 de	
places,	 el	 sorteig,	 la	 convocatòria	 i	 resolució	d’ajudes	 i	 les	possibles	 incidències	
que	 puguen	 derivar‐se	 d'aquests	 procediments	 es	 faran	 públics	 al	 tauler	
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d'anuncis	del	Servei,	a	 la	pagina	web	del	mateix	(www.uv.	es	/	extensiouni)	 i	al	
Tauler	 Oficial	 de	 Universitat	 de	 València,	 publicitat	 que	 servirà	 	 a	 efectes	 de	
notificació	 d'acord	 amb	 la	 legislació	 vigent	 en	 matèria	 de	 Procediment	
Administratiu	Comú.	
	
Article	9.‐	Recursos	
Contra	 les	 resolucions	 relatives	als	processos	descrits	als	articles	anteriors,	que	
exhaureixen	la	via	administrativa,	es	pot	interposar	recurs	de	reposició,	davant	el	
mateix	 òrgan	 que	 l'ha	 dictada,	 dins	 el	 termini	 d'un	mes	 comptador	 a	 partir	 de	
l’endemà	de	la	seua	publicació,	o	bé	directament	recurs	contenciós	administratiu,	
davant	 els	 òrgans	 de	 la	 jurisdicció	 contenciosa	 administrativa	 de	 la	 Comunitat	
Valenciana,	dins	del	termini	de	dos	mesos	comptadors	a	partir	de	l’endemà	de	la	
seua	publicació.	
	
Disposició	derogatòria	
A	partir	de	l'entrada	en	vigor	d'aquest	Reglament,	queda	derogada	la	normativa	
anterior	referent	al	Programa	universitari	La	Nau	Gran.	
	
Disposició	final	
El	 	 present	 	 Reglament	 	 entrarà	 	 en	 vigor	 l’endemà	 de	 la	 seua	 	 aprovació	 pel	
Consell	de	Govern.	
	

Aprovat	en	Consell	de	Govern	de	9	de	març	de	2016.	ACGUV	36/2016	
Modificat	en	Consell	de	Govern	de	30	de	maig	de	2017.	ACGUV	104/2017	
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