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nn La universitat, La universitat, perper la la seuaseua
pròpiapròpia naturalesanaturalesa, ha de , ha de 
mantindre'smantindre's sempresempre obertaoberta a a 
les noves les noves tendtendèènciesncies, , 
adaptantadaptant elsels seusseus sistemessistemes
educatiuseducatius a la a la versatilitatversatilitat de de 
la la societatsocietat i les demandes i les demandes 
que genera i  una que genera i  una d'ellesd'elles ééss
la la formaciformacióó de les persones de les persones 
majorsmajors..



““Titulat Universitari STitulat Universitari Sèèniornior””

Primer cicle

Activitats permanents

Segon cicle



ProgressiProgressióó delsdels estudiantsestudiants
matriculatsmatriculats a la Universitat per a la Universitat per 

a Majors a Majors 
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Nombre dNombre d’’EstudiantsEstudiants
curscurs 20042004--20052005

nn 1r 1r ciclecicle: 287: 287

nn 1r 1r curscurs: 79: 79
nn 2n 2n curscurs: 105: 105
nn 3r 3r curscurs: 103: 103

nn 2n 2n ciclecicle: 123: 123
nn Aula per a Majors a Aula per a Majors a SegorbeSegorbe: 35: 35
nn Aula Aula perper a a MajorsMajors delsdels PortsPorts: 32: 32
nn Aula Aula perper a a MajorsMajors de la de la SeuSeu del del NordNord: 43: 43

Total Total EstudiantsEstudiants:  520:  520



DocDocèènciancia-- primer i primer i segonsegon ciclecicle

nn Primer Primer ciclecicle: : AssignaturesAssignatures troncalstroncals
nn 11erer curscurs: 12 : 12 assignaturesassignatures –– 19 cr19 crèèdits dits –– 190 hores190 hores
nn 22nn curs: 12 assignaturescurs: 12 assignatures--19 cr19 crèèdits dits –– 190 hores (2 grups) 190 hores (2 grups) –– 380 hores 380 hores 
nn 33erer curscurs: 14 : 14 assignaturesassignatures –– 22 cr22 crèèdits dits –– 220 hores (2 grups) 220 hores (2 grups) –– 440 440 

horeshores

nn SegonSegon ciclecicle: : OptativitatOptativitat
nn 9 9 assignaturesassignatures
nn Total dTotal d’’horeshores impartidesimpartides:135 :135 horeshores

TOTAL DTOTAL D’’HORES: 1.145HORES: 1.145
PROFESSORS/ES IMPLICATS EN EL PROJECTE: 72PROFESSORS/ES IMPLICATS EN EL PROJECTE: 72



TREBALLS DTREBALLS D’’INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓ
nn ElsEls estudiantsestudiants no no ssóónn consideratsconsiderats meramentmerament comcom a a 

receptors/resreceptors/res dd’’ilustraciilustracióó i ensenyament, sino que i ensenyament, sino que 
ssóón tinguts en compte con a subjectes actius n tinguts en compte con a subjectes actius 
dd’’investigaciinvestigacióó universituniversitàària.ria.

nn Al Al curscurs 20042004--2005 han 2005 han sigutsigut presentatspresentats 18 18 treballstreballs
dd’’investigaciinvestigacióó. D. D’’ellsells, 10 van ser defesos p, 10 van ser defesos púúblicament.blicament.

nn TemTemààtiquestiques: : 
nn PsicologiaPsicologia
nn LlenguaLlengua
nn HistòriaHistòria
nn SociologiaSociologia
nn GeografiaGeografia



ActivitatsActivitats permanentspermanents

nn SSóónn un un complementcomplement al al plapla
dd’’estudis, que cursades estudis, que cursades 
de forma optativa pels de forma optativa pels 
estudiants, aporten els estudiants, aporten els 
coneixements necessaris coneixements necessaris 
per a completar la seua per a completar la seua 
formaciformacióó..

nn PerPer la la seuaseua pròpiapròpia
estructura, sestructura, s’’ofereixen a ofereixen a 
tots/es els estudiants i de tots/es els estudiants i de 
forma continuada tant a forma continuada tant a 
primer com a segon cicleprimer com a segon cicle



DocDocèènciancia –– activitats permanents activitats permanents 

nn Nombre dNombre d’’estudiants matriculats en Act. Permanents:estudiants matriculats en Act. Permanents:

nn 172 172 estudiantsestudiants ( el 38% ( el 38% delsdels estudiantsestudiants
matriculatsmatriculats))

nn 450 450 horeshores de Noves de Noves TecnologiesTecnologies . L. L’’activitat mactivitat méés demanada i que s demanada i que 
mméés ha crescut durant aquest curs.s ha crescut durant aquest curs.
nn El El desenvolupamentdesenvolupament de les Noves de les Noves TecnologiesTecnologies es es consideratconsiderat sumamentsumament

positiupositiu , , donatdonat que ve a contribuir a una que ve a contribuir a una majormajor integraciintegracióó de les de les 
persones persones majorsmajors en el en el mmóónn de la de la informaciinformacióó i la i la comunicacicomunicacióó..

nn 100 100 horeshores dd’’idiomesidiomes
nn 50 50 horeshores dd’’educacieducacióó ffíísicasica



ActivitatsActivitats complementcomplementààriesries

nn SeminariSeminari de Medicina (en el que han de Medicina (en el que han participatparticipat, , 
una una mitjanamitjana de 132 de 132 estudiantsestudiants perper sessisessióó))

nn Visites al Visites al MuseuMuseu de de BellesBelles ArtsArts de Castellde Castellóó i al i al 
EACC.EACC.

nn SeminariSeminari dd’’Astronomia (en el que van partipar Astronomia (en el que van partipar 
200 estudiants)200 estudiants)

nn Visites a Visites a ciutatsciutats dd’’interinterèèss cultural e cultural e històrichistòric::
nn TTààrracorraco
nn TerolTerol
nn ValValèènciancia
nn Etc...Etc...

nn SS’’han realitzat un total de 45 activitats han realitzat un total de 45 activitats 
complementaries, que han supossat complementaries, que han supossat 
mméés de 200 hores de s de 200 hores de docdocèènciancia fora de fora de 
les aules les aules 



Aula per a Aula per a MajorsMajors a les a les SeusSeus

nn ObjectiuObjectiu: No : No discriminacidiscriminacióó
nn Ni Ni perper edatedat
nn Ni Ni perper territoriterritori

nn IntervencionsIntervencions
nn FlexiblesFlexibles
nn InnovadorsInnovadors (no es poden (no es poden reproduirreproduir elsels modelsmodels delsdels nuclisnuclis

urbansurbans perqueperque no funcionen)no funcionen)
nn IntegradesIntegrades (es (es deudeu de contar de contar ambamb totes les totes les entitatsentitats que que 

treballentreballen en la zona)en la zona)
nn ParticipativesParticipatives ((devemdevem activar a les persones activar a les persones majorsmajors perper a a 

que siguen que siguen subjectessubjectes actiusactius i no i no passiuspassius))



Aula per a Aula per a MajorsMajors a les a les SeusSeus

nn ObjectiusObjectius
nn OferirOferir ll’’oportunitat a les persones que resideixen a les oportunitat a les persones que resideixen a les 

comarques de la provcomarques de la provííncia de Castellncia de Castellóó dd’’ampliar coneixements ampliar coneixements 
culturals, compartir expericulturals, compartir experièències i establir vincles amb la ncies i establir vincles amb la 
Universitat Jaume I.Universitat Jaume I.

nn SeuSeu de lde l’’InteriorInterior
nn 20 20 sessionssessions

nn MantindreMantindre el el nivellnivell alcanalcanççatat el el curscurs anterior y donar anterior y donar continucontinuïïtattat
alsals estudisestudis..

nn 16 16 sessionssessions

nn SeusSeus delsdels PortsPorts i i SeuSeu del del NordNord
nn 12 12 sessionssessions

nn 2 2 sessionssessions teòricteòric--prprààcticctic juntjunt ambamb elsels estudiantsestudiants del programa de del programa de 
formaciformacióó perper a a majorsmajors de de CastellòCastellò

nn 10 10 sessionssessions
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ProjectesProjectes
nn Aula de Aula de TeatreTeatre

nn SS’’ha estrenat una nova obra: ha estrenat una nova obra: ““Un viu massa ViuUn viu massa Viu””
nn DurantDurant el el curscurs 20042004--2005 s2005 s’’han han realitzatrealitzat 5 representacions.5 representacions.
nn PerPer a poder a poder durdur a a termeterme tottot aixòaixò, s, s’’han han necessitatnecessitat mméés de 100 hores ds de 100 hores d’’assaigassaig

nn Taller de Taller de CantCant
nn CreaciCreacióó del del ““CorCor de la de la UniversitatUniversitat Per a MajorsPer a Majors””

nn GrupGrup de de SenderismeSenderisme
nn Han Han participatparticipat en en aquestaaquesta activitatactivitat, , promogudapromoguda principalmentprincipalment pelspels estudiantsestudiants, , 

56 persones. 56 persones. 
nn SS’’ha ha realitzatrealitzat 8 eixides, entre elles l8 eixides, entre elles l’ú’última a Penyagolosa.ltima a Penyagolosa.

nn Revista Revista ““RenaixementRenaixement””
nn DurantDurant el el presentpresent curscurs ss’’han publicat 2 nhan publicat 2 núúmeros, un a lmeros, un a l’’octubre i loctubre i l’’altre al altre al 

maig. maig. 
nn 4.000 4.000 exemplarsexemplars de de RenaixementRenaixement

nn PPààginagina WebWeb
nn Ha Ha sigutsigut una una ferramentaferramenta importantimportant i i bbààsicasica perper a la a la docdocèènciancia, , sobretotsobretot a les a les 

SeusSeus..
nn SS’’han inclòs els apunts dhan inclòs els apunts d’’algunes assignaturesalgunes assignatures
nn NomNomééss al mes de al mes de maigmaig ss’’han visitat 8153 phan visitat 8153 pààgines (59.264 Hits)gines (59.264 Hits)
nn El 70% de les visites El 70% de les visites provenenprovenen dd’’EspanyaEspanya, el 20% d, el 20% d’’Europa i el 10% de la Europa i el 10% de la 

resta de paresta de païïsos.sos.



EvaluaciEvaluacióó del programadel programa
Primer Primer ciclecicle
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EvaluaciEvaluacióó del programadel programa
SegonSegon ciclecicle
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EvaluaciEvaluacióó del programadel programa
ActivitatsActivitats permanentspermanents
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OrganitzaciOrganitzacióó i i funcionamentfuncionament

nn 6 6 reunionsreunions del del ConsellConsell AssessorAssessor de la de la 
UniversitatUniversitat perper a a MajorsMajors

nn 4 4 reunionsreunions delsdels RepresentantsRepresentants del del 
EstudiantsEstudiants

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
nn 3 Beques de 3 Beques de col.laboracicol.laboracióó



RepresentacionsRepresentacions

nn ReunionsReunions ambamb la resta dla resta d’’UniversitatsUniversitats que que 
contenconten ambamb projectesprojectes perper a a MajorsMajors

nn AEPUM (AsociaciAEPUM (Asociacióón estatal de Programas n estatal de Programas 
Universitarios para Mayores)Universitarios para Mayores)

nn UniversitatUniversitat Complutense de MadridComplutense de Madrid
nn RepresentaciRepresentacióó en en CongressosCongressos EuropeusEuropeus::
nn LingenLingen ((AlemanyaAlemanya))
nn EstorilEstoril (Portugal)(Portugal)


