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La Universitat, La Universitat, perper la seua la seua pròpiapròpia
naturalesanaturalesa, s, s’’ha de  mantindre sempre ha de  mantindre sempre 
oberta a les noves tendoberta a les noves tendèències, adaptant ncies, adaptant 
el seus sistemes educatius a la el seus sistemes educatius a la 
versatilitat de la societat i les demandes versatilitat de la societat i les demandes 
que genera, una de les que genera, una de les qualsquals ééss la la 
formaciformacióó de les persones de les persones majorsmajors..
““LL’’aprenentatgeaprenentatge al al llargllarg de tota la vidade tota la vida””
ss’’haha convertitconvertit en un en un delsdels principisprincipis
inspiradorsinspiradors de la de la formaciformacióó integral de integral de 
totes les persones i, totes les persones i, conseqconseqüüentmententment, , 
constitueixconstitueix unsuns delsdels eixoseixos fonamentalsfonamentals
de de ll’’acciaccióó educativa de la educativa de la nostranostra
Universitat.Universitat.



En la Universitat En la Universitat perper a a 
MajorsMajors es es pretpretéénn crear crear espaisespais
de de reflexireflexióó i de i de llibertatllibertat perper a a 
ll’’intercanvi de coneixements intercanvi de coneixements 
i experii experièènciesncies…… aixaixíí comcom
oferiroferir una una propostaproposta real real perper
a les a les relacionsrelacions
intergeneracionalsintergeneracionals..

En una En una societatsocietat comcom la la nostranostra, , 
sotmesasotmesa a a canviscanvis, , ll’’estudiestudi i la i la 
reflexireflexióó es es converteixenconverteixen en en 
condicionscondicions necessnecessààriesries perper a poder a poder 
viureviure la vida la vida ambamb mmééss qualitatqualitat i i 
activamentactivament..



TitulatTitulat universitariuniversitari ““seniorsenior””

Activitats Permanents

Primer Cicle Segon Cicle



ProgressiProgressióó delsdels estudiantsestudiants
matriculatsmatriculats en la Universitat en la Universitat perper

a a MajorsMajors
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CursCurs 20052005––20062006
Ø 1r cicle: 281

§ 1r curs: 118
§ 2n curs: 67
§ 3r curs: 96

Ø 2n cicle: 171
Ø Aula per a Majors de l’Interior: 35
Ø Aula per a Majors dels Ports: 52
Ø Aula per a Majors de la Seu del Nord: 59

Total estudiants: 598



DocDocèènciancia -- Primer i Primer i segonsegon ciclecicle
ØPrimer cicle: Assignatures troncals

§ 1r curs: 13 assignatures – 19 crèdits – 190 hores (2 grups) – 380 
hores

§ 2n curs: 13 assignatures – 19 crèdits – (190 hores) – 190 hores
§ 3r curs: 15 assignatures – 22 crèdits – 220 hores (2 grups) – 440 

hores

Segon cicle: Optativitat
Ø 9 assignatures
Ø Total d’hores impartides: 135 hores

TOTAL TOTAL DD’’HORESHORES IMPARTIDES: 1.145 IMPARTIDES: 1.145 

PROFESSORAT IMPLICAT EN LA UNIVERSITAT PROFESSORAT IMPLICAT EN LA UNIVERSITAT 
PER A MAJORS: 92PER A MAJORS: 92



TREBALLS DTREBALLS D’’INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓ
Ø Els estudiants no són considerats 

merament com receptors/es 
d’ensenyament, sinó que són tinguts 
en compte com a subjectes actius 
d’investigació universitària.

Ø Durant el curs 2005–2006 s’han 
presentat 19 treballs d’investigació. 
D’aquests, 14 es van defensar 
públicament.

Ø També a les seus s’han presentat 
treballs.• Temàtiques : 

Psicologia
Història
Sociologia
Geografia
etc...



ActivitatsActivitats permanentspermanents
Ø Són un complement al pla 

d’estudis, que cursades 
de forma optativa pels 
estudiants, aporten els 
coneixements necessaris 
per a completar la seua 
formació.

Ø Per la seua pròpia 
estructura s’ofereixen a 
tots els estudiants, tant de 
primer com de segon 
cicle, i de forma 
continuada.



DocDocèènciancia
ActivitatsActivitats permanentspermanents

ØØ Estudiants matriculats en activitats permanents:Estudiants matriculats en activitats permanents:
312 estudiants (69% de 312 estudiants (69% de ll’’estudiantatestudiantat matriculat matriculat 
a la seu de Castella la seu de Castellóó))

ØØ 210 hores d210 hores d’’idiomes, distribuciidiomes, distribucióó en  tres nivells en  tres nivells 
diferents i amb prdiferents i amb prààctiques de conversa. ctiques de conversa. 
ll Primera experiPrimera experièència dncia d’’estudiants majors en una estudiants majors en una 

universitat estrangera per a fer un curs d'angluniversitat estrangera per a fer un curs d'anglèès. s. 
Classes a la Classes a la LondonLondon MetropolitanMetropolitan UniversityUniversity..

ØØ 50 hores d50 hores d’’educacieducacióó ffíísica i per a la salut sica i per a la salut 



DocDocèènciancia
ActivitatsActivitats permanentspermanents

ØØ 450 hores de noves tecnologies, l450 hores de noves tecnologies, l’’activitat mactivitat méés s 
demandada i que mdemandada i que méés ha crescut durant aquest s ha crescut durant aquest 
curs i durant el passat.curs i durant el passat.
ll Aquesta activitat tambAquesta activitat tambéé ss’’ha impartit en les tres seus.ha impartit en les tres seus.

ØØ El desenvolupament de les noves tecnologies es El desenvolupament de les noves tecnologies es 
considera summament positiu, ja que contribueix a considera summament positiu, ja que contribueix a 
una major integraciuna major integracióó de les persones majors en el de les persones majors en el 
mmóón de la informacin de la informacióó i la comunicacii la comunicacióó..

ØØ En lEn l’’actualitat el 40% de actualitat el 40% de ll’’estudiantatestudiantat matriculat matriculat 
en la Universitat per a Majors llegeix el correu en la Universitat per a Majors llegeix el correu 
electrònic de forma habitualelectrònic de forma habitual i la majoria i la majoria 
accedeix a la web, als materials en xarxa, etc.accedeix a la web, als materials en xarxa, etc.



ProjectesProjectes europeuseuropeus –– ICT50+ICT50+
““Impuls de les tecnologies de la informaciImpuls de les tecnologies de la informacióó i la comunicacii la comunicacióó per a per a 

persones majorspersones majors””

ØØ Objectiu: compartir experiObjectiu: compartir experièències ncies 
amb altres centres per a millorar amb altres centres per a millorar 
la didla didààctica i la metodologia en ctica i la metodologia en 
ll’’ensenyament de noves ensenyament de noves 
tecnologies.tecnologies.

ØØ Organismes i universitats Organismes i universitats 
dd’’AlemanyaAlemanya, Noruega, Finl, Noruega, Finlààndia i ndia i 
RepRepúública Txeca.blica Txeca.

ØØ La primera reuniLa primera reunióó del grup de del grup de 
treball va ser al novembre, a treball va ser al novembre, a KielKiel, , 
Alemanya.Alemanya.

ØØ Els dies 9, 10 i 11 de maig Els dies 9, 10 i 11 de maig vamvam
ser els amfitrions a la Universitat ser els amfitrions a la Universitat 
dd’’aquest grup de treball en el que aquest grup de treball en el que 
tambtambéé participen els estudiants participen els estudiants 
majors.majors.



ProjectesProjectes europeuseuropeus
Sen TrainSen Train

ØØ ÉÉs un projecte experimental s un projecte experimental 
perquperquèè els majors, que primer els majors, que primer 
han aprhan aprèès a ser usuaris de les s a ser usuaris de les 
noves tecnologies, puguen noves tecnologies, puguen 
acabar sent voluntaris per a la acabar sent voluntaris per a la 
integraciintegracióó dd’’altres colaltres col··lectius en lectius en 
la societat de la informacila societat de la informacióó i la i la 
comunicacicomunicacióó..

ØØ Participen en aquest projecte, Participen en aquest projecte, 
coordinat per la Universitat coordinat per la Universitat 
dd’’ErlangenErlangen, diferents pa, diferents païïsos: sos: 
Regne Unit, Alemanya, Rep. Regne Unit, Alemanya, Rep. 
Txeca, Polònia i Espanya.Txeca, Polònia i Espanya.

ØØ DurantDurant elsels diesdies 8, 9 i 10 de 8, 9 i 10 de junyjuny
vamvam reunirreunir--nos a la Universitat nos a la Universitat 
Jaume I.Jaume I.



ActivitatsActivitats
complementcomplementààriesries

ØØ Visites als museus i als espais Visites als museus i als espais 
dd’’art representatius de la art representatius de la 
nostra provnostra provííncia i dels voltants. ncia i dels voltants. 
DD’’aquesta manera es crea un aquesta manera es crea un 
concepte nou per a molts dels concepte nou per a molts dels 
nostres estudiants, com nostres estudiants, com éés el s el 
de lde l’’oci cultural.oci cultural.

ØØ ConferConferèències.ncies.
ØØ Visites a ciutats i llocs dVisites a ciutats i llocs d’’interinterèès s 

cultural i històriccultural i històric..

SS’’han realitzat un total de 45 activitats han realitzat un total de 45 activitats 
complementcomplementààries, que han suposat mries, que han suposat méés de 200 hores de s de 200 hores de 

docdocèència fora de les aules ncia fora de les aules universituniversitààriesries. . 



CicleCicle de de conferconferèènciesncies 0505--0606

ØØ GlobalitzaciGlobalitzacióó econòmica.econòmica.
ØØ Canvis climCanvis climààtics i impactes en la conca tics i impactes en la conca 

mediterrmediterràània.nia.
ØØ El mEl móón actual: nacions, religions i n actual: nacions, religions i 

civilitzacions.civilitzacions.
ØØ IntelIntel··ligligèència artificial.ncia artificial.
ØØ Drets humans.Drets humans.
ØØ NutriciNutricióó saludable.saludable.
ØØ Corrents del pensament actual.Corrents del pensament actual.
ØØ Enginyeria en el segle Enginyeria en el segle XXIXXI..



AulesAules perper a a majorsmajors a a 
les les seusseus

ØØ Objectius: Oferir lObjectius: Oferir l’’oportunitat a les persones que viuen en les oportunitat a les persones que viuen en les 
comarques de la provcomarques de la provííncia de Castellncia de Castellóó dd’’ampliar ampliar 
coneixements culturals, compartir expericoneixements culturals, compartir experièències i establir ncies i establir 
vincles amb la Universitat Jaume I.vincles amb la Universitat Jaume I.
El gran repte El gran repte éés la no discriminacis la no discriminacióó::

•• Ni per edatNi per edat
•• Ni per territoriNi per territori

ØØ Les bases pedagògiques que ha de seguir lLes bases pedagògiques que ha de seguir l’’educacieducacióó de les de les 
persones majors han de potenciar que aquesta persones majors han de potenciar que aquesta sigasiga
diferencial i diferenciadadiferencial i diferenciada, com ocorre en tota educaci, com ocorre en tota educacióó que que 
vol ser fidel a les diferencies personals i vol ser fidel a les diferencies personals i grupalsgrupals..



ProgressiProgressióó dels estudiants matriculats a dels estudiants matriculats a 
les seus les seus –– Total dTotal d’’estudiants en el curs estudiants en el curs 

2005/2006,  2005/2006,  144.144.
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Aula Aula perper a a majorsmajors a les a les seusseus
ØØSeu de lSeu de l’’Interior:Interior:

§§ 25 sessions:25 sessions:
•• 20 sessions a la Seu.20 sessions a la Seu.
•• 4 sessions junt als estudiants del programa de formaci4 sessions junt als estudiants del programa de formacióó per a per a 

majors de Castellmajors de Castellóó..

ØØSeu dels Ports:Seu dels Ports:
§§ 18 sessions:18 sessions:

•• 16 sessions a la Seu.16 sessions a la Seu.
•• 2 sessions junt als estudiants del programa de formaci2 sessions junt als estudiants del programa de formacióó per a per a 

majors de Castellmajors de Castellóó..

ØØSeu del Nord:Seu del Nord:
§§ 25 sessions:25 sessions:

•• 20 sessions a la Seu.20 sessions a la Seu.
•• 4 sessions junt als estudiants del programa de formaci4 sessions junt als estudiants del programa de formacióó per a per a 

majors de Castellmajors de Castellóó..



PROJECTES PROJECTES delsdels estudiantsestudiants

Aula de Aula de teatreteatre

Taller de Taller de cantcant

Taller de lecturaTaller de lectura

GrupGrup de de senderismesenderisme

Revista Revista ““RenaixementRenaixement””

PPààginagina webweb

««TenimTenim moltmolt en en comcomúú»»



PROJECTES: Aula de PROJECTES: Aula de teatreteatre / / 
Taller de Taller de cantcant

§§ DurantDurant el el curscurs 20052005––2006 2006 ss’’hanhan
realitzatrealitzat 5 5 representacionsrepresentacions del del grupgrup de de 
teatreteatre, una de les , una de les qualsquals al al TeatreTeatre
Principal de CastellPrincipal de Castellóó..

§§ SS’’haha estrenat una nova obra: estrenat una nova obra: ““Quixot Quixot 
20052005””..

§§ Durant el present curs, el cor ha actuat Durant el present curs, el cor ha actuat 
en 5 ocasions, una de les quals al en 5 ocasions, una de les quals al 
Casino Antic.Casino Antic.

§§ Per a poder dur a terme aquestes Per a poder dur a terme aquestes 
activitats activitats extraextra--acadacadèèmiquesmiques, els , els 
estudiants que hi han participat han estudiants que hi han participat han 
hagut que assajar mhagut que assajar méés de 90 hores.s de 90 hores.



PROJECTES: Revista PROJECTES: Revista ““RenaixementRenaixement””, , GrupGrup
de de senderismesenderisme, Taller de lectura, Taller de lectura

ØØ LLa revista publicada pels estudiants de la a revista publicada pels estudiants de la 
Universitat ha suposat una expansiUniversitat ha suposat una expansióó de les de les 
idees, experiidees, experièències i opinions del colncies i opinions del col··lectiu lectiu 
de persones majors de persones majors 

ØØ 4500 4500 exemplarsexemplars de de ““RenaixementRenaixement”” ss’’han han 
difòsdifòs per tota la provper tota la provííncia i la resta ncia i la resta 
dd’’universitats per a majors. universitats per a majors. 

ØØ El Grup de El Grup de senderismesenderisme, creat pels , creat pels 
estudiants lestudiants l’’any passat, ha tingut en aquest any passat, ha tingut en aquest 
curs 8 eixides, en les quals han participat curs 8 eixides, en les quals han participat 
mméés de 90 estudiants.s de 90 estudiants.

ØØ El Taller de lecturaEl Taller de lectura ha estat una de les ha estat una de les 
activitats posades en marxa durant aquest activitats posades en marxa durant aquest 
curs amb lcurs amb l’’objectiu de gaudir de objectiu de gaudir de ll’’intercanviintercanvi
dd’’idees i opinions en lidees i opinions en l’à’àmbit de la lectura. mbit de la lectura. 
Amb la colAmb la col··laboracilaboracióó de de ll’’EspaiEspai dd’’ArtArt
Contemporani i de Babel, sContemporani i de Babel, s’’ha pogut ha pogut 
presentar, analitzar i comentar amb quatre presentar, analitzar i comentar amb quatre 
llibres diferentsllibres diferents ambamb elsels autorsautors..



PROJECTES: PROJECTES: PPààginagina webweb

ØØ Ha sigut una eina important Ha sigut una eina important 
i bi bààsica per a la docsica per a la docèència, ncia, 

ØØ SS´́hanhan inclòs els apunts de inclòs els apunts de 
la majoria assignatures.la majoria assignatures.

ØØ NomNoméés al mes de maig s al mes de maig 
ss’’han visitat han visitat 17058 p17058 pààginesgines
(127.837 (127.837 HitsHits). M). Méés del s del 
doble de ldoble de l’’any passatany passat

ØØ TrTrààfic 8 GBfic 8 GB
ØØ El 55% de les visites El 55% de les visites 

provenen dprovenen d’’Espanya, el Espanya, el 
21% 21% dd’’EuropaEuropa, el 22% de , el 22% de 
EEUU i un 2% la resta de EEUU i un 2% la resta de 
papaïïsos.sos.



ProjecteProjecte dd’’investigaciinvestigacióó Universitat Universitat 
Jaume I Jaume I –– BancaixaBancaixa

ØØ Els professors Salvador Cabedo i Els professors Salvador Cabedo i 
AlfredoAlfredo Alfageme, juntament amb un Alfageme, juntament amb un 
grup dgrup d’’investigadors de la nostra investigadors de la nostra 
Universitat, hem participat en un Universitat, hem participat en un 
projecte dprojecte d’’investigaciinvestigacióó al voltant dels al voltant dels 
programes universitaris per a programes universitaris per a 
persones majors a tota Espanya, persones majors a tota Espanya, 
com a fenomen social. com a fenomen social. 

ØØ LL’’objectiu principal de la investigaciobjectiu principal de la investigacióó
va consistir a elaborar un mapa de va consistir a elaborar un mapa de 
programes per a majors, estudiar les programes per a majors, estudiar les 
caractercaracteríístiques stiques sociodemogrsociodemogrààfiquesfiques
de de ll’’estudiantatestudiantat, con, conèèixer ixer 
ll’’experiexperièència dels professors i saber ncia dels professors i saber 
les opinions i graus de satisfacciles opinions i graus de satisfaccióó
dels estudiants dels estudiants 



AvaluaciAvaluacióó del programa del programa 
Primer Primer CicleCicle

Valoració del professorat

21%

69%

10%

0%

0%

Molt bona

Bona

Regular

Mala 

Molt mala
Valoració general de la Universitat per a Majors

27%

68%

5%

0%

0%

Molt bona

Bona

Regular

Mala

Molt mala



AvaluaciAvaluacióó del programadel programa
SegonSegon CicleCicle

Valoració general de la Universitat 
per a Majors.

5%

66%

29%

0%

0%
Molt bona

Bona

Regular

Mala

Molt mala
Valoració del professorat.

5%

65%

30%

0%

0%

Molt bona

Bona

Regular

Mala

Molt mala



AvaluaciAvaluacióó del programadel programa
ActivitatsActivitats permanentspermanents

L'assignatura és necessària per a la meva 
formació

54%38%

8%
0%

0%

Completament d'acord

D'acord

Indiferent

En desacord

Completament en
desacord

L'assignatura ha sigut impartida de forma 
correcta i organitzada

46%

46%

8%
0%

0%

Completament d'acord

D'acord

Indiferent

En desacord

Completament en
desacord

Segons el meu nivell, la dificultat de les classes 
ha sigut ...

6%
19%

63%

6% 6%
Molt elevada

Elevada

Adequada

Baixa

Molt baixa

En general, amb les classes estic ...

31%

61%

8%

0%

0%

Molt satisfet

Satisfet

Indiferent

Decepcionat

Molt decepcionat



OrganitzaciOrganitzacióó i i funcionamentfuncionament

ØØ 6 reunions del Consell Assessor de la 6 reunions del Consell Assessor de la 
Universitat per a Majors.Universitat per a Majors.

ØØ 9 reunions dels representants de 9 reunions dels representants de 
ll’’estudiantatestudiantat..

ØØ 3 beques de col3 beques de col··laboracilaboracióó..
ØØ 1 estudiant en pr1 estudiant en prààctiques.ctiques.



PerPer arribar a ser arribar a ser 
vellvell ééss vital perseguir vital perseguir 
la la felicitatfelicitat

BonBon estiuestiu!!


