
14 de juny de 2006

CLAUSURA DEL CURS
2006-2007



El programa Universitat per a Majors El programa Universitat per a Majors 
ofereix a les persones majors de 55 ofereix a les persones majors de 55 
anys lanys l’’oportunitat de participar com a oportunitat de participar com a 
estudiants en activitats acadestudiants en activitats acadèèmiques de miques de 
la Universitat Jaume I.la Universitat Jaume I.

LL’’educacieducacióó éés la clau per al desenvolupament s la clau per al desenvolupament 
de les persones, de les persones, éés un factor decisiu per a la s un factor decisiu per a la 
societat del coneixement i de la cultura, un societat del coneixement i de la cultura, un 
factor bfactor bààsic per aconseguir sic per aconseguir ll’’igualtatigualtat
dd’’oportunitats.oportunitats.



LL’’aprenentatge al llarg de tota la aprenentatge al llarg de tota la 
vida propicia la cohesivida propicia la cohesióó social, social, 
element fonamental per a element fonamental per a 
construir comunitat i per construir comunitat i per 
generar qualitat de vida.generar qualitat de vida.



En la Universitat per a En la Universitat per a 
Majors es pretMajors es pretéén crear espais n crear espais 
de reflexide reflexióó i de llibertat per a i de llibertat per a 
ll’’intercanviintercanvi de coneixements de coneixements 
i experii experièències, a mncies, a méés ds d’’oferir oferir 
una proposta real per a les una proposta real per a les 
relacions relacions intergeneracionalsintergeneracionals..



ProgressiProgressióó dels estudiants dels estudiants 
matriculats en la Universitat per matriculats en la Universitat per 

a Majorsa Majors
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CursCurs 20062006––20072007

279
219

161

1er Cicle
2n Cicle
Seus

Total estudiants: 659659



63

82

74
Grup A
Grup B1
GrupB2

42

65

54 Sede del Interior

Seu del Nord

Seu dels Ports

Total estudiants: 659659

129
89

61
1er Curs
2n Curs
3r Curs



DistribuciDistribucióó del del alumnatalumnat per per sexesexe
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DocDocèènciancia -- Primer Primer ciclecicle
CrCrèèditsdits
TeòricsTeòrics

ActivitatsActivitats
ComplementComplementààriesries

ProjecteProjecte final final 
dd’’estudisestudis

CrCrèèditsdits
TotalsTotals

PrimerPrimer
CursCurs

1616 33 1919

SegonSegon
CursCurs

1616 33 1919

TercerTercer
CursCurs

1717 33 22 2020

TotalTotal 4949 99 22 6060

1r curs: 12 assignatures – 19 crèdits (190 hores) x 2 grups = 380 hores
2n curs: 12 assignatures – 19 crèdits = 190 hores
3r curs: 14 assignatures – 22 crèdits – 220 hores Total hores 1r Cicle: 790790



DocDocèènciancia -- SegonSegon ciclecicle

Grup A. Dimarts de 16 a 17:30 h.
Matemàtiques i Geometria Recreatives 1, 5 crèdits
La novel·la de ahir i avui 1,5 crèdits
Instruments per a la participació en la vida pública 1 crèdit

El segon cicle està compost d’un mínim de 40 crèdits que els alumnes poden 
distribuir-se en diferents cursos acadèmics, amb un mínim de 9 crèdits per 
curs. 

Per al curs acadèmic 2006 – 2007 s’establiren 2 grups; tot estudiant va triar 
obligatòriament un d’ells i es va matricular de les assignatures del grup.

1 cr1 crèèditditConceptes Fonamentals del Dret CivilConceptes Fonamentals del Dret Civil
1,5 cr1,5 crèèditsditsBenestar EmocionalBenestar Emocional
1, 5 cr1, 5 crèèditsditsMestres de la Pintura ValencianaMestres de la Pintura Valenciana

Grup B. Dijous de 16 a 17:30 h.Grup B. Dijous de 16 a 17:30 h.



DocDocèènciancia -- SegonSegon ciclecicle

Dimarts de 18 a 19:30 h.
Bioètica 1, 5 crèdits
Història d’Espanya i Amèrica Contemporània 1,5 crèdits
Cultures Antigues i Precolombines de Mèxic 1 crèdit

1 crèditFonaments Pràctics d’Astrofísica
1,5 crèditsPensadors del S. XX: Ortega y Gasset i Nietzsche

1, 5 crèditsTaller d’Actualitat Econòmica
Dijous de 18 a 19:30 h.

Independentment del grup al que un alumne es va matricular, 
podia, a més, triar qualsevol de les assignatures optatives.

5 de les assignatures de segon cicle (les de més estudiants matriculats) s’han
desdoblat en 2 grups per oferir una major qualitat d’ensenyança. 



Total d’hores impartides 1r Cicle: 790 h

Total d’hores impartides 2n Cicle: 230 h

Total d’hores impartides Seus: 477 h

TOTAL TOTAL DD’’HORESHORES IMPARTIDES: 1497 h IMPARTIDES: 1497 h 

PROFESSORAT IMPLICAT EN LA UNIVERSITAT PROFESSORAT IMPLICAT EN LA UNIVERSITAT 
PER A MAJORS: 102PER A MAJORS: 102



TREBALLS DTREBALLS D’’INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓ

Els estudiants no són considerats 
merament com receptors 
d’ensenyament, sinó que són 
tinguts en compte com a 
subjectes actius d’investigació
universitària.



TREBALLS DTREBALLS D’’INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓ

Durant el curs 2006–2007 
s’han presentat 14 
treballs d’investigació. 
D’aquests, 9 es van 
defensar públicament.

També els estudiants 
de les Seus presentaren 
treballs.



TREBALLS DTREBALLS D’’INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓ
Els treballs han versat sobre diverses Els treballs han versat sobre diverses 
temtemààtiques:tiques:



ActivitatsActivitats permanentspermanents
Són un complement al pla 
d’estudis, que cursades 
de forma optativa pels 
estudiants, aporten els 
coneixements necessaris 
per a completar la seua 
formació.

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

465465 estudiants matriculats en activitats estudiants matriculats en activitats 
permanents.permanents.

630630 hores de noves tecnologies, 180 de les quals hores de noves tecnologies, 180 de les quals 
han estat impartides a les seus.han estat impartides a les seus.

232232 hores dhores d’’idiomes, distribuciidiomes, distribucióó en  tres nivells en  tres nivells 
diferents i amb prdiferents i amb prààctiques de conversa. ctiques de conversa. 



DocDocèènciancia
Noves Noves TecnologiesTecnologies

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..

En lEn l’’actualitat el 68% dels estudiants matriculats actualitat el 68% dels estudiants matriculats 
en la Universitat per a Majors llegeix el correu en la Universitat per a Majors llegeix el correu 
electrònic de forma habitual i la majoria accedeix a electrònic de forma habitual i la majoria accedeix a 
la web, als materials en xarxa, etc.la web, als materials en xarxa, etc.



ProjectesProjectes europeuseuropeus
““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””

Objectiu: compartir experiObjectiu: compartir experièències amb altres centres per a millorar la ncies amb altres centres per a millorar la 
diddidààctica i la metodologia en lctica i la metodologia en l’’ensenyament de noves tecnologies.ensenyament de noves tecnologies.

Organismes i universitats Organismes i universitats dd’’AlemanyaAlemanya, Noruega, Finl, Noruega, Finlààndia i Repndia i Repúública blica 
Txeca.Txeca.

Els dies 5 i 6 de febrer Els dies 5 i 6 de febrer vamvam ser els amfitrions a la Seu de Vinaròs dser els amfitrions a la Seu de Vinaròs d’’aquest aquest 
grup de treball en el que tambgrup de treball en el que tambéé participen els estudiants majors.participen els estudiants majors.





I I ClasseClasse VirtualVirtual
Dins del projecte
europeu ICT 50+, la 
Universitat per a Majors 
ha impartit la primera 
classe virtual per als
seus estudiants.





ProjectesProjectes europeuseuropeus
Sen TrainSen Train

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..

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.



ActivitatsActivitats
complementcomplementààriesries

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.
ConferConferèències.ncies.
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 universitncia fora de les aules universitààries. ries. 



CicleCicle de de conferconferèènciesncies 0606--0707

•• El compromEl compromíís per la  pau.s per la  pau.
•• Les llengLes llengüües es dd’’EuropaEuropa..

•• InmigraciInmigracióó..
•• Risc Cardiovascular.Risc Cardiovascular.



CicleCicle de de conferconferèènciesncies 0606--0707

•• El compromEl compromíís social s social 
enfront de la mort social.enfront de la mort social.
•• L'activitatL'activitat agragríícola, com cola, com 
compromcompromíís social i s social i 
mediambiental.mediambiental.

•• El deure de contribuciEl deure de contribucióó a a 
la despesa pla despesa púública.blica.
•• El compromEl compromíís en la s en la 
cultura popular del nostre cultura popular del nostre 
papaíís.s.



AulesAules per a majors a per a majors a 
les les seusseus

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

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 delsdels estudiantsestudiants matriculatsmatriculats
a les a les SeusSeus
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DistribuciDistribucióónn
GeogrGeográáficafica



AulesAules per a Majors a les per a Majors a les SeusSeus
SeuSeu delsdels PortsPorts::

EstudiantsEstudiants de de MorellaMorella EstudiantsEstudiants de de VilafrancaVilafranca

17 17 sessionssessions a a MorellaMorella
2 2 sessionssessions a a VilafrancaVilafranca
3 3 sessionssessions a Castella Castellóó
1 1 ActivitatActivitat ComplementComplementààriaria

14 14 sessionssessions a a VilafrancaVilafranca
5 5 sessionssessions a a MorellaMorella
3 3 sessionssessions a Castella Castellóó
1 1 ActivitatActivitat ComplementComplementààriaria

Total: 23 Total: 23 sessionssessions (75 h.)(75 h.) Total: 23 Total: 23 sessionssessions (75 h.)(75 h.)



AulesAules per a Majors a les per a Majors a les SeusSeus
SeuSeu del del NordNord::

EstudiantsEstudiants de de VinaròsVinaròs EstudiantsEstudiants de S. de S. MateuMateu

23 23 sessionssessions a a VinaròsVinaròs
7 7 sessionssessions a S. a S. MateuMateu
5 5 sessionssessions a Castella Castellóó
1 1 ActivitatActivitat ComplementComplementààriaria

23 23 sessionssessions a S. a S. MateuMateu
7 7 sessionssessions a a VinaròsVinaròs
5 5 sessionssessions a Castella Castellóó
1 1 ActivitatActivitat ComplementComplementààriaria

Total: 35 Total: 35 sessionssessions (110 h)(110 h) Total: 35 Total: 35 sessionssessions (110 h)(110 h)



AulesAules per a Majors a les per a Majors a les SeusSeus
Sede del InteriorSede del Interior::

Sede del InteriorSede del Interior

26 26 sessionssessions a a SegorbeSegorbe
3 3 sessionssessions a Alturaa Altura
4 4 sessionssessions a Castella Castellóó
1 1 ActivitatActivitat ComplementComplementààriaria

Total: 34 Total: 34 sessionssessions (107 h)(107 h)



PROJECTES DELS ESTUDIANTSPROJECTES DELS ESTUDIANTS

Aula de teatreAula de teatre

Taller de Taller de cantcant

Taller de Taller de rrààdiodio

GrupGrup de de senderismesenderisme

Revista Revista ““RenaixementRenaixement””

PPààginagina webweb

««TenimTenim moltmolt en en comcomúú»»



•• DurantDurant aquestaquest curscurs ss’’hanhan
realitzatrealitzat 5 5 representacionsrepresentacions
del del grupgrup de de teatreteatre..

•• SS’’haha estrenatestrenat una nova una nova 
obra: obra: ““VostVostéé busca busca 
companyiacompanyia??””

Aula de TeatreAula de Teatre



Taller de Taller de cantcant

Durant el present curs, el cor ha Durant el present curs, el cor ha 
actuat en 4 ocasions, una de les actuat en 4 ocasions, una de les 
quals al Casino Antic.quals al Casino Antic.

Dos dDos d’’aquestes ocasions han aquestes ocasions han 
actuat acompanyats de la actuat acompanyats de la 
Banda de MBanda de Múúsica sica dd’’AlbocAlbocààssersser. . 

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



Taller de Taller de rrààdiodio

Per primera vegada, un grup Per primera vegada, un grup 
dd’’alumnes de la Universitat per a alumnes de la Universitat per a 
Majors sMajors s’’ha fet cha fet cààrrec drrec d’’un programa un programa 
setmanal de rsetmanal de rààdio.dio.

Durant aquest curs sDurant aquest curs s’’han han ememééss un un 
total de 29 programes de 30 minuts de total de 29 programes de 30 minuts de 
duraciduracióó cadasccadascúúnn, la qual cosa suposa  , la qual cosa suposa  
mméés de 50 hores ds de 50 hores d’’assaig.assaig.



GrupGrup de de SenderismeSenderisme

SS’’han fet un total de 12 eixides.han fet un total de 12 eixides.



Revista Revista RenaixementRenaixement

LLa revista publicada pels a revista publicada pels 
estudiants de la Universitat ha estudiants de la Universitat ha 
suposat una expansisuposat una expansióó de les idees, de les idees, 
experiexperièències i opinions del ncies i opinions del 
colcol··lectiu de persones majors. lectiu de persones majors. 

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



PPààginagina webweb

Ha sigut una eina Ha sigut una eina 
important i bimportant i bààsica per a sica per a 
la docla docèència, ncia, 

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

NomNoméés al mes de maig s al mes de maig 
ss’’han visitat han visitat 13685 13685 
ppààginesgines (114.558 (114.558 HitsHits). ). 

TrTrààfic 11,26 GBfic 11,26 GB

El 43% de les visites provenen El 43% de les visites provenen dd’’EspanyaEspanya, el 19% , el 19% 
dd’’EuropaEuropa, el 37% de EEUU i un 1% la resta de pa, el 37% de EEUU i un 1% la resta de païïsos.sos.



««TenimTenim moltmolt en en comcomúú»»

Un total de 16 alumnes han participat en Un total de 16 alumnes han participat en 
aquest projecte de la Fundaciaquest projecte de la Fundacióó PfizerPfizer amb amb 
ll’’objectiu de fomentar la probjectiu de fomentar la prààctica dctica d’’hhààbits bits 
saludables en xiquets de 11 i 12 anyssaludables en xiquets de 11 i 12 anys..

Han tingut lloc un total de 64 Han tingut lloc un total de 64 
sessions.sessions.



Notes de Notes de premsapremsa





ValoraciValoracióó general de la general de la 
Universitat per a MajorsUniversitat per a Majors
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ValoraciValoracióó del del professoratprofessorat

56%44%

Molt bona Bona Regular Roïna Molt Roïna
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ValoraciValoracióó del del professoratprofessorat

12%

70%
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Molt bona Bona Regular Roïna Molt Roïna

81%

12% 7%

2n Cicle A

2n Cicle B



ActivitatsActivitats PermanentsPermanents

46%54%

Completament d'acord D'acord
Indiferent En Desacord
Completament en Desacord

68%

32%

Idiomes

Noves Tecnologies

LL’’assignaturaassignatura ééss necessnecessààriaria perper a la a la meuameua formaciformacióó



ActivitatsActivitats PermanentsPermanents

60%
37%

3%

Completament d'acord D'acord
Indiferent En Desacord
Completament en Desacord

LL’’assignaturaassignatura ha ha estatestat impartida de forma correcta i impartida de forma correcta i organitzadaorganitzada



ActivitatsActivitats PermanentsPermanents

57%41,60%

1%
0,40%

Molt satisfet Satisfet Indiferent
Decepcionat Molt Decepcionat

En general en les En general en les classesclasses esticestic……



BonBon estiuestiu!!
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