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XVII Anys d’aprenentatge permanent

La Universitat per a Majors des del 1998 en l'àmbit del programa de
formació permanent, ofereix a les persones majors de 55 anys la
possibilitat d’accedir al títol Graduat Universitari Sènior i fomenta
l’aprenentatge al llarg de tota la vida.

Aprendre 
a 

conèixer

Aprendre 
a fer

Aprendre 
a 

conviure

Aprendre 
a ser

Tal com recull
l'Informe Delors
publicat per la
UNESCO, l'educació
al llarg de la vida es
basa en quatre
pilars:



La Universitat fomenta
a través de les seves
activitats docents,
investigadores i de
difusió:

el desenvolupament del
coneixement i col·labora de
manera determinant en el
progrés social i cultural de
les persones i els seus
entorns.

La formació permanent  desenvolupament continu, per a la generació
d'inquietuds, per a la transformació i per al canvi. Imprescindible per poder
viure en una societat canviant i globalitzada com la nostra, participant de forma
activa i positiva en el nostre desenvolupament personal i social.



Objectius dels estudis en la 
Universitat per a Majors

Desenvolupament dels coneixements dels estudiants majors

Ús de les TICs
Competències bàsiques i 

útils

Accés al coneixement científic

Fomentar la creativitat Participació social

Docència, investigació i dinamització cultural

Espai adequat al debat científic i cultural

Promoció de la salut

Relacions intergeneracionals i intercanvi



Aquest curs 2014-2015

Aquest curs 2014-2015 gairebé mil estudiants han participat en el
programa de formació permanent de l’UJI.

Són moltes les diferències que entre els uns i els altres podem
trobar: veterans, alumnes de les seus, aquells que accedeixen per
primera vegada, homes, dones, diferents nivells acadèmics i
inclusivament diverses generacions però tots absolutament amb

un objectiu comú: l'aprenentatge al llarg de tota la vida.



PLA DOCENT

Estudis

Grau 
Universitari 

Sènior

Assignatures 
Troncals

Assignatures 
Optatives

Aptituds Tecnològiques, 
Lingüístiques i d'Anàlisi

Postgraduat 
Universitari 

Sènior

Assignatures 
Troncals

Assignatures 
Optatives

Aules per a 
Majors a les 

Seus

Assignatures 
Troncals

Assignatures 
Optatives



Activitats

Activitats Culturals

- Visites 
Històriques

- Representacions 
Òpera, Teatre,  etc.

- Intercanvis

- Conferències i 
Jornades

- Publicacions

- Grups de debat i 
Investigació

Activitats 
Complementàries

-Taller de 
Senderisme

- Taller de Teatre

- Tallers de 
Conversació 



Relació d’estudiants matriculats al 
Curs 2014-2015

Graduat  262 estudiants

Postgraduat  438 estudiants

Aules per a Majors a les Seus 
285

Tercer 
curs 77

Segon curs 
82

Primer  
curs 
103

Societat i 
comunicaci

ó 62

Desenvo-
lupament
humà 126

Cultura i 
Patrimoni 

209

Entorn 
natural 

41

Seu Camp 
de 

Morvedre 
94

Seu 
Interior 

32

Seu Nord 
120

Seu 
Ports 
39



Docència impartida
• S’han impartit més de 2232 hores de docència:

– Graduat: 414 hores

– Postgraduat: 828 hores

– Seus: 276 hores

– Aptituds: 714 hores

• Professorat implicat: 83 professors/es de totes les àries de

coneixement que té la Universitat (Ciències Humanes i Socials, Jurídiques i
Econòmiques, Salut i Ciències Experimentals).



Treballs d’Investigació

L'educació d'adults: encaminada a
aprofundir en el desenvolupament i
l'aprenentatge; el propi "aprenent"
el que s'impliqui en aquest procés,
adquirint una seria de competències.

Tots els estudiants : tenen entre els
seus objectius transversals la
preparació i desenvolupament d'un
projecte de recerca.

Aquesta és una proposta pedagògica fonamental per a l'adquisició 
de nous coneixements, el desenvolupament i l'aprofundiment d'uns 

altres, la generació de dinàmiques grupals i organitzatives són 
fonamentals en qualsevol procés d'aprenentatge.



Projectes Final de Grau
L'avaluació contínua és una proposta que requereix del compromís del professorat
però sobretot del treball continuat de l'estudiant. Vint-i-quatre són els projectes
de recerca que aquest curs han presentat els estudiants de l'últim any
del Graduat Universitari Sènior.



Aptituds Tecnològiques, Lingüístiques i 
d’Anàlisi

• Cursos d’iniciació: informàtica i
valencià

• 17 assignatures anuals: anglès,
informàtica, ofimàtica (en
diferents nivells), llengua i
literatura valenciana.

• Tres cursos on-line: "Parcs
Naturals", "Entendre Europa" i
"Formes Polítiques de la Antiga
Roma".

• Curs d'Educació Musical Activa.

Complement per a la formació dels adults majors, itineraris 
que trien de forma optativa i ajuden a millorar la seua 

formació en Aptituds fonamentals.



Cursos on-line i semi-presencial
Des de fa quatre cursos s’ofereixen als
estudiants sèniors la possibilitat de
matricular-se a diferents cursos
virtuals, no requereixen el
compliment d'una assistència
presencial, ni la concreció d'un temps
d'aquesta manera es compleix un dels
objectius fonamentals d'aquest

programa: la no discriminació ni
per raons d'edat ni de territori.

També s’ofereix el curs semi-
presencial per a poder investigar
sobre l’Antropologia cultural del
nostre entorn.



Tallers
• Afavorir l'adquisició d'habilitats i coneixements

específics, desenvolupant entorns on la pràctica,
el debat i la posada en comú sigui l'eix conductor.

• Són part essencial per complir amb els objectius
acadèmics  contribueixen a formar i potenciar
les capacitats i valors acadèmics i socials del
programa.

 Aprèn a utilitzar i aprofitar el teu tablet
 Dissenya i crea els teus àlbums

Hofmann
 Practical English
 Iniciació a l'astronomia
 Taller de cuina
 Taller de primers auxilis
 Taller d'introducció a la fotografia



Activitats de Dinamització
Tots els estudiants tenen en el
currículum l’assignatura anual de
Dinamització Soci-cultural, entre els seus
objectius  afavorir, donar a conèixer i
aprofundir en temes de caràcter
científic, social, artístic i cultural i servir
de complement d'altres matèries que de
forma més teòrica es plantegen en els
cursos.

Museu Sant Pío V de València i Museu
d'Història de la ciutat, el Mudèjar
Turolense, Museu d'Història de Barcelona
i el Museu Nacional d'Art de Catalunya,
els pobles més bonics d'Espanya,
Aljaferia i Museu de Goya de Saragossa,
Monestirs de Poblet i Santes Creus, etc.



Projectes Europeus
La nostra societat, tan tecnificada, en la qual
els dispositius que es connecten a Internet
són cada vegada més habituals i freqüents
(smartphones, tablets, wearables, etc.) és
possible accedir a la xarxa de forma ubiqua i
pràcticament des de qualsevol part.

La Universitat per a Majors, conscients
d'aquest repte, de les dificultats
pedagògiques i de implantació que se'ns
presenten, participa en el projecte
europeu SenApp en el qual es pretén
desenvolupar continguts pedagògics per
afavorir l'educació de tablets a persones
majors.

http://www.senapp.eu/



En l’UJI va tindre lloc la reunió de coordinació del projecte EduEval
que té com a principal objectiu: desenvolupar una guia per a
l'avaluació dels professionals (professorat, tutors tècnics, etc.
implicats en el procés d'educació de persones adultes).

En total, entre 15 i 20 investigadors pertanyents als cinc grups
universitaris, pertanyen a les universitats de Varsòvia (Polònia),
Rezekne (Letònia), Milan, Bari (Itàlia) i Creta (Grècia).

S'ha realitzat un estudi a nivell europeu dels models d'avaluació
existents i com poden ser aplicats per a la millora dels programa
educatius de formació permanent, així com a la millora de la
metodologia i propostes tècniques innovadores.

http://www.edueval.eu/



El grup de recerca de la Universitat per a Majors
participa en aquest projecte des de l'experiència
en les activitats docents i especialment les on-
line, dirigides específicament a estudiants majors
 tot procés educatiu fa possible no solament
unes persones amb més aptituds i capacitats, si
no també més integrada, activa i amb major
qualitat de vida.

http://www.ehlssa.odl.org/

El projecte EHHLSA pertanyent al programa Erasmus+ de la Comissió Europea, té com a
objectius l'establir les bases pedagògiques, tecnològiques i de contingut, que permetin
crear un programa marco i un servei per a un aprenentatge on-line dirigit a persones
majors.
Es crearà una metodologia que afavoreixi a les persones majors aprendre des de casa,
apropant d'aquesta forma noves oportunitats d'aprenentatge a persones amb
discapacitats o en zones distants.



Projecte d'Associació Estratègica Erasmus
+ K2 anomenat "Jocs seriosos per al
foment d’aptituds d'empenyiment"
(SG4Adults) juntament amb altres cinc
institucions d'educació europees. Crear un
joc per a adults per afavorir actituds per a
la iniciativa, creativitat, col·laboració,
innovació i aprenentatge continu,
considerades totes aquestes
competències necessàries en una societat
que evoluciona ràpidament i amb canvis
continus.

D'aquesta manera es pretén potenciar
l'aprenentatge d'aptituds i competències
transversals a altres matèries d'una
manera informal.

http://www.sg4adults.eu/



Biblioteca virtual Sénior
Des de la presentació pública de la nostra "web del coneixement" ha
rebut 7780 visites, la qual cosa ens mostra l'interès per conèixer els articles de
recerca que en ella es troben: felicitats a tots/as!

Des d'institucions com la Universitat per a Majors volem promoure l’actitud cap al
coneixement lliure; el que fem no només serveix per aprendre, si no per a què uns
altres puguin gaudir amb això. Per això volem posar a la vostra disposició la
Biblioteca Virtual Sènior, un projecte iniciat a partir dels treballs de recerca dels
estudiants del Graduat i que gràcies a la catalogació, organització i publicació en
aquesta plataforma, ara estaran disponibles per a tothom.
http://www.bibliotecavirtualsenior.es/



Més de 214 estudiants i 37 investigadors i experts en 
les IV JORNADES DE MAJORS I NOVES TECNOLOGIES

Del 13 al 15 de maig es van realitzar en la Universitat Jaume I les IV Jornades
Internacionals de Majors i Noves Tecnologies  ens van mostrar les novetats per
on la ciència i la tecnologia ens portaran els propers anys; eines que hauran de
fomentar la nostra qualitat de vida diària.

Vam comptar amb excel·lents ponències de professors i investigadors nacionals i
internacionals amb un enfocament interdisciplinari i diferents acostaments relatius
a la tecnologia i a les persones majors: educació, ús de tablets, aplicacions per a
l'assistència, utilització de GPS per a una vida saludable, millores per a tractament
de malalties, seguretat informàtica, xarxes socials, etc.



Voluntaris que van participar en 
l’organització de les Jornades



Consell Assessor d'Estudiants; òrgan de 
participació, millora, suport i desenvolupament 

d'estratègies soci-educatives

El Programa de Formació Permanent de la
Universitat Jaume I té diversos òrgans assessors que
constitueixen la base per al coneixement directe de
les necessitats, inquietuds i diferents punts de vista
tant del professorat com dels estudiants que ho
conformen.

Es genera la necessitat d'una interacció permanent
entre l'acció i la reflexió. Són els diferents
representants del estudiantat, com a delegats dels
diferents cursos/classes els que conformen el
Consell Assessor d'Estudiants. Compte formalment
amb una estructura i uns canals de comunicació que
possibiliten una manera eficaç de transmissió
d'informació, intercanvi d'opinions, elaboració de
propostes, etc. per assegurar un bon funcionament
al programa de formació permanent.



Aprenent en l’UJI
Els estudiants de les Aules a les Seus també 

participen de la docència universitària al Campus 
de Castelló

Entre els objectius de les Aules per a
majors a les Seus està oferir a les
persones que resideixen a les zones
més allunyades de la ciutat de Castelló
l'oportunitat d'ampliar coneixements,
compartir experiències i establir vincles
amb la Universitat Jaume I. Per això
com a complement a la docència que
s'imparteix en aquestes Seus se'ls
ofereix als estudiants l'oportunitat de
compartir espais pròpiament
universitaris amb altres companys, per
trobar-se i poder així establir vincles
entre tots ells. D'aquesta forma es
pretén també desenvolupar activitats
culturals que ofereixen un valor afegit al
programa pròpiament docent.



Vincles d’unió: reunions amb els 
responsables de les Sues

Al final del curs es duen a
terme reunions amb els
responsables de les Seus,
les tècniques del programa
de formació permanent es
desplacen per a poder tenir
informació directa amb
aquests i des de la
coordinació i direcció del
programa duen a terme les
millores i propostes
suggerides.



Activitats extra-acadèmiques

Taller de Senderisme
• L'activitat físic-esportiva

s'entén com una necessitat de
primer ordre, orientada
adequadament és necessària,
recomanable i fonamental per
a la millora de les capacitats
físiques i el funcionament
cognitiu.

• S’han dut a terme 14 rutes de
Senderisme per ala província
de Castelló.

• Com a activitats fóra de la
província: El Camí de Santiago i
Las alpujarras Granadinas.



Educació Musical Activa
• En el Curs d'Educació Musical Activa s'aplica una metodologia pràctica

en la qual els estudiants descobreixen el valor del concepte musical al
mateix temps que aprenen a desenvolupar altres aptituds socials,
psicològiques, grupals, etc.  el cor de la Universitat per a Majors a
Castelló i a la Seu dels Ports.

• Concerts de Nadal: Basílica del Lledó i Església Arxiprestal de Morella
amb els estudiants de la Seu del Nord (a favor de Cáritas).

• Concerts de Primavera: Casino Antic i Ermita de Sant Jaume de
Fadrell.



Grup de Teatre

• El teatre com a concepte
educatiu, forma part de les
tècniques pedagògiques
utilitzades per desenvolupar les
capacitats d'expressió i
comunicació.

Al mes de
novembre en la
Seu dels Ports es
va representar
l’obra Eloïsa baix
l’ametller



Assistència a representacions 

Dins de les activitats
extra-acadèmiques per
complementar la
formació acadèmica
impartida a les classes
teòric-presencials,
s'ofereix als estudiants la
possibilitat d'assistir a
representacions de les
més importants i
conegudes òperes i
sarsueles.



Vox UJI Ràdio
Vox UJI Radio és l'emissora oficial de la Universitat Jaume I que
ofereix a la comunitat universitària l'opció de comptar amb veu
pròpia en l'àmbit radiofònic. Desenvolupada pel Servei de
Comunicació i Publicacions amb la col·laboració del Servei
d'informàtica i el Laboratori de Comunicació Audiovisual, en Vox UJI
Radio es troba Vox Sènior: espai realitzat per estudiants del
programa de formació permanent de la Universitat Jaume I.



Publicacions Revista Renaixement
En la dinàmica de formació que
s'experimenta dia a dia, és evident
l'eficiència del compartir coneixements
i experiències, doncs en virtut de la
suma de les aportacions individuals es
pot estimular en la bona adreça el
desenvolupament personal i potenciar
les necessàries relacions socials.

La revista Renaixement elaborada pels
estudiants de la Universitat per a
Majors, es va començar a editar l'any
2003 i al desembre de 2013 es va
publicar l'edició número 25 de la
mateixa. Durant l'any lectiu s’han
editat quatre números (nº: 29, 30, 31 i
32): treballs de recerca dels estudiants,
projectes de I+D, antropologia, etc.

http://mayores.uji.es/images/2014/portada/portada-Revista-29.png
http://mayores.uji.es/images/2014/portada/portada-Revista-29.png


Pàgina web i xarxes socials: 
comunicació ràpida, no formal i fluida
Des del seu inici fa aproximadament més de deu
anys ha augmentat exponencialment el nombre
d'usuaris que de forma habitual utilitza la pàgina
web de la Universitat per a Majors
(http://majors.uji.es).

Les comunitats virtuals a la xarxa aconsegueixen
facilitar els vincles entre grups que tenen
interessos comuns, permetent compartir
notícies, curiositats, històries de vida amb
l'aspecte positiu que serveixen de reforç a les
mateixes.

La Universitat per a Majors compta amb una web
en el Facebook que té més de sis-cents
membres, 658!. En ella s'inclouen notícies,
fotografies de les activitats, enllaços que siguin
d'interès per a la comunitat. També la Universitat
per a Majors es troba en Twiteer:
https://twitter.com/mayoresuji



Assemblea Nacional de l'Associació 
Estatal de Programes Universitaris per a 

Majors (AEPUM) en la Universitat Jaume I
• El programa de Formació Permanent de la

Universitat Jaume I és un dels més veterans
a nivell nacional, des dels seus inicis ha
participat, col·laborat i estat perennement
en contacte amb altres programes similars.
Des de la constitució AEPUM ha participat
activament i des de fa més de quatre anys
formen part els seus responsables, per
delegació del Rector, de la Junta Directiva.

• El passat mes de juliol més de trenta
universitats, amb Programes de Formació
Permanent per a Majors van estar en l’UJI
treballant en la millora d'aquesta oferta
acadèmica universitària i a fi de poder
avaluar i acreditar de forma conjunyeix
aquests estudis a nivell nacional.



Conveni de Col.laboració

L’UJI i l’òptica
Universitària han
signat un conveni
entre ambdues
entitats per a la
col·laboració de
l’empresa en el
programa de formació
de la Universitat per a
Majors.



El Programa de Formació Permanent de la 
Universitat Jaume I s'adhereix a la "Declaració 
de Salamanca" en pro de la Universitat Pública

La Junta de la Facultat de Ciències Humanes
i Socials de la Universitat Jaume I va llegir la
denominada "Declaració de Salamanca"
sobre el Patrimoni Històric-Cultural de les
Universitats i les conclusions de les quals
incideixen de manera important en la nostra
realitat social.

El Programa de Formació Permanent
s'adhereix al missatge que pretén
transmetre aquesta declaració i sol·licitem
que es tingui molt en compte les seves
importants orientacions per al recte
ordenament social i, concretament a l'hora
de poder complir els objectius de la
Universitat per a Majors (XXIII CONFERÈNCIA
NACIONAL DE DEGANATS DE LLETRES).



Notes de premsa


