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• La Universitat per a Majors entén l’educació permanent 
com un dret i un deure ineludible de tot ser humà per 
poder desenvolupar amb dignitat la seua responsabilitat 
personal i el seu compromís social.

• A través d’aquest programa universitari per a persones 
majors, la Universitat Jaume I vol contribuir a la millora 
de les capacitats humanes dels majors tant des d’un 
punt de vista de la seua formació acadèmica 
universitària com de la seua integració, 
desenvolupament social i a la fi, la seva qualitat de vida.

El programa de formació per a 

Majors de la Universitat Jaume I

• En l’actualitat la formació permanent i 

l’estudi es converteixen en una necessitat 

per poder participar en el context social i 

històric-cultural que estem vivint.

• La necessitat de l’educació i la convinença 

de l’aprenentatge al llarg de tota la vida, 

han passat de ser una intenció política i 

social a una necessitat bàsica ineludible, 

que les Universitats no poden deixar 

d’atendre.

• Mai és massa prompte ni massa tard per 

ampliar i millorar en activitat educativa.



• Facilitar i proporcionar 
l’accés als coneixements 
científics amb la finalitat 
de fomentar la creativitat 
i l’activitat així com 
millorar la qualitat de 
vida.

• Oferir un àmbit per al 
desenvolupament 
intel·lectual adequat. 

• Fomentar una sèrie de 
competències bàsiques:

1. Aprendre a conèixer
2. Aprendre a fer
3. Aprendre a conviure

Objectius: 

• La  presència d’estudiants majors en la 
Universitat Jaume I és ja un fet normal des 
dels seus inicis en l’any 1998, però més visible 
en els darrers anys quan el número 
d’estudiants ha anat incrementant-se
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Distribució de les matrícules

306

292

294

1er Cicle
2n Cicle
Seus

Total estudiants: 892892

• La Universitat Jaume I ha 
sabut adaptar la seua oferta 
formativa de manera que 
els estudiants majors no es 
senten discriminats ni per 
edat ni per territori.

• D’aquesta manera, el 
programa de majors ofereix 
dos cicles, el primer d’ells 
amb troncalitats i 
competències que es 
consideren bàsiques per a la 
formació permanent i un 
segon cicle amb diferents 
itineraris per a que els 
estudiants pugen assolir 
coneixements i fer realitat 
l’aprenentatge permanent:



Crèdits

troncals

Projecte final de 

cicle

Crèdits Totals

Primer

Curs
19 19

Segon

Curs
19 19

Tercer

Curs
17 2 20

Total 49 3 60

Total hores 1r Cicle: 1200 1200 horeshores lectiveslectives

Docència - Primer cicle

Per al curs acadèmic 2009 – 2010 i tenint en compte les necessitats 

dels estudiants que amb intensitat demanaven una resposta real 

d’aprenentatge permanent, s’establiren 4 grups diferents; dilluns, 

dimarts i dijous, amb 6 assignatures específiques per a cada un 

d’ells. Amb aquesta oferta s’ha aconseguit que l’estudiant puga 

elegir aquell itinerari que més s’adapta per complir els seus 

objectius acadèmics a més de garantir un reciclatge continu i per 

tant una oferta permanent per als estudiants. 

Docència - Segon cicle

35
9389

75
Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Total d’hores impartides 1r Cicle: 1200 h

Total d’hores impartides 2n Cicle: 390 h

Total d’hores impartides Seus: 638 h

PROFESSORAT PROFESSORAT 

IMPLICAT EN LA IMPLICAT EN LA 

UNIVERSITAT PER A UNIVERSITAT PER A 

MAJORS: 119MAJORS: 119



Treballs d’investigació

• Des del programa s’ha treballat 

intensament per trobar la forma 

d’aprofitar el potencial 

investigador de les persones 

majors, per poder retornar a la 

societat els seus coneixements 

més valuosos. Per no considerar 

als estudiants simplement 

receptors de coneixements sinó

generadors d’ells.  

• En el curs 2009/2010 s’han 

realitzat 12 treballs 

d’investigació, 7 dels quals van 

ser defensats públicament.

• En les seus, s’han presentat 25 

treballs, d’una qualitat excel·lent 

i que van ser defensats a la seu 

del Nord.

S’han realitzat un total de 35 activitats 

de Dinamització Socio-Cultural, que han 

suposat més de 220 hores de docència 

fora de les aules universitàries. 

Activitats de dinamització socio-cultural

Els beneficis  de la formació universitària són 

encara més patents si analitzem els resultats 

positius que s’han obtingut en els propis 

estudiants tant en l’aspecte personal com en   

l’àmbit social.

La formació rebuda els ha permès l’accés fàcil, 

clarificador i científic als temes més rellevants 

dels nostre temps.

També les activitats permanents els han ofert 

la possibilitat d’ampliar la seva dimensió social 

i els han facilitat l' integració cultural.

Cicle de conferències 

2009-2010

•“La Universitat Jaume I del 2010: present i 

futur”

•“Vida i final dels moriscos valencians”

•“Les energies renovables i la sostenibilitat 

del benestar”

•“Doblar o subtitular? la recepció del cinema 

estranger a Espanya”

•“La novel·la històrica: un viatge per la 

guerra i la política del món romà”

A més de la docència troncal, amb el cicle 

de conferències es pretén oferir i tractar 

temes d’actualitat o que mereixen un 

aprofundiment, per a que tots nosaltres 

siguem coneixedors i conscients obrint 

d’aquesta forma la porta per a la reflexió i 

debat constructiu de l’actualitat.



Activitats permanents

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.

La docència s’ha complementat 

amb pràctiques, grups de conversa i 

també en tallers específics 

d’informàtica.

� 475 estudiants matriculats en activitats 
permanents, el 53% de l’alumnat. 

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

� 204 hores d’anglès, distribució en quatre nivells 
diferents i amb pràctiques de conversa. 

Docència activitats permanents  

Cursos d’idiomes

• L’aprenentatge d’idiomes és clau en un món 
cada vegada més global on la mobilitat de 
les persones és major i per la gran quantitat 
de recursos que es troben en altres idiomes.

• En l’actualitat l'anglès és l' idioma amb més 
demanda i s’ha convertit en llengua 
vehicular del món.

•• 127 estudiants127 estudiants han estat matriculats en 
aquestes classes.

• S’han establert quatre nivells diferents 
d’anglès: 

• Anglès bàsic

• Anglès bàsic II

• Anglès mitjà

• Anglès avançat

• Grups de conversa 



• Som conscients de les dificultats amb que un 
alumne pot trobar-se en l’aprenentatge d’un nou 
idioma, i també que la immersió lingüística resulta 
pràcticament imprescindible per aconseguir 
aquest repte.

• Des del curs 2005/2006, es planifiquen diferents 
cursos i nivells en l’aprenentatge d’anglès en           
l’ estranger.

• Aquest any, està previst que 20 estudiants  
realitzen una estada del 3 al 10 de juliol en la 
University of Malta.

Noves tecnologies

• En la societat del coneixement 
espentejada pels processos 
d’aprenentatge que incideixen 
tant en el benefici personal 
com social, els processos 
tecnològics han de ser 
ferramentes per recolzar les 
inquietuds d’educació
permanent, difusió de la 
cultura i sociabilització de les 
persones. En cap moment 
podem veure’ls com un perill.

Seminari permanent de Noves 

Tecnologies

• Mitjançant un marc metodològic, 
es pretén:

• Ensenyar nous coneixements i 
aptituds, majorment de forma 
pràctica, però també teòrics.

• Fomentar una actitud positiva, 
així com un esperit crític i 
augmentar la consciència de 
l’impacte social.

• Fomentar la participació, 
creació de coneixements i una 
inclusió en la societat en xarxa.

• Ensenyar a aprendre.



Docència de Noves Tecnologies
• 226 estudiants diferents s’han 

matriculat, en Castelló en estes 
classes, un 38 % del total. En les 
seus han sigut 143 (48%)

• S’han establert diferents nivells 
d’Informàtica i Internet:
� Bàsica 
� Mitjana
� Ofimàtica 

• Diferents tallers:
� Fotografia
� Retoc fotogràfic
� Informàtica avançada
� Iniciació Web 2.0
� Manteniment del PC
� Contes d’ahir per a xiquets 

d’avui
• L’oferta educativa s’ha estès a les 

seus amb 10 tallers.

Difusió i promoció de les 

TIC http://mayores.uji.es

•Un dels objectius que té el Seminari de Noves Tecnologies és dissenyar 

aplicacions didàctiques en entorns virtuals apropiats per als majors.

•El servidor web mayores.uji.es ha servit 69.146 visites, sent el temps mig 

d’estada en el web un poc més de 4 minuts. Durant totes aquestes visites, s’han 

consultat en total 209.173 pàgines. També hem rebut visites de la resta de 

l’estat espanyol i països llatinoamericans que han representat un 26 % del total, 

visites estrangeres (Chile, USA, Mèxic, etc)

• La portada ha segut actualitzada 186 vegades, el que prova un gran dinamisme

•S’han col·locat 372 materials docents.

La pàgina web, d’aquesta manera, s’ha convertit no sols en un referent per a 

conèixer l’actualitat i les noticies del programa de majors, sinó en una llibreria 

virtual d’ informació i coneixement.

• La Universitat per a Majors ha creat la primera Wiki espanyola 
realitzada, editada i presentada per Sèniors.

• Ja es pot entrar, participar i compartir coneixements en la 
WikiSènior (http://www.wikisenior.es), és una ferramenta 2.0 
que permet que els coneixements i les idees dels majors 
flueixen de forma dinàmica en la xarxa.

• En el període d’un curs aquesta ferramenta ha obtingut més de 
60.000 visites i ja conte més de 400 articles. 

• Bé siga amb la wiki o amb els blogs, els alumnes s’han pogut 
sentir verdaders protagonistes com a creadors de nous 
continguts, permetent a més sentir-se més a prop uns dels 
altres.

WikiSènior i 
blogs



La investigació com a base per a 

l’excel·lència

• La Universitat per a Majors, a 
més de la seua missió social i 
educativa i buscant 
l’excel·lència universitària, 
també executem una valuosa 
faceta investigadora, així
compte en un equip de 
professors i especialistes en 
l'àrea d’investigació de 
temes gerontològics.

• Participa en jornades 
d’estudi, congressos, etc. on 
està present aquesta labor 
investigadora.

Publicació en revistes científiques o 

congressos

• “Enhancing ICT education for senior students: 
a comprehensive formal, non-formal and 
informal approach to learning” en la 
publicació: Lifelong learning in Europe. 
Helsinki

• “The use of comunities of practise to create
stories for serious games. The experience of 
the european project e-vita”. European
distance and e-learing network. Valencia

• “Impact on quality of life among seniors
through ICT. Concepts and methodology for 
an educational intervention”. Psychology and 
New Technologies for adult education. 
Cracow

• “ICT education in the Senior Citizens’
University, from teaching to inclusion”. 
Psychology and New Technologies for adult 
education. Cracow

Participació en projectes nacionals

• La Universitat per a majors participa en un projecte
d’Investigació i Desenvolupament, coordinat per la 
Universitat de la Laguna



Publicació del llibre 

“La educación permanente: la universidad

y las personas mayores”

La "Universitat per a Majors" compleix en el curs 

2009-2010 el dotze aniversari. Per a recordar 

aquesta data i fruit del treball d’un projecte I+D 

coordinat pel professor Salvador Cabedo, en el que 

han participat els principals investigadors en l'àrea 

de coneixement de les persones majors a l’estat 

espanyol s’ha publicat aquest llibre que conté

reflexions, distintes però complementàries, al 

voltant del tema de l’educació permanent a la 

Universitat. 

Aquest és el  quart volum d’una col·lecció pròpia de 

recerca que té l’àrea d’educació per a majors. 

A la revista “Cuadernos de 

pedagogia” es va presentar 

un reportatge titulat 

“Enganchados al saber”, en 

què es nostre la pedagogia 

utilitzada en la Universitat 

per a Majors, i com s’aplica 

esta a les classes de noves 

tecnologies

També es presenten les 

opinions d’estudiants de la 

Universitat per a Majors.

La Universitat per a Majors en 

publicacions especialitzades

La Universitat per a Majors en 

publicacions especialitzades 

Un altre article es va publicar a 

la revista “60 y más” del 

IMSERSO (Instuto de Mayores

y Servicios Sociales), i que amb 

caràcter nacional presenta els 

esdeveniments i innovacions 

més destacables.

Es va tractar la organització i 

també el impacte de les II 

Jornades de Majors i Noves 

Tecnologies.



Projectes europeus

• En el 2000, el Consell Europeu de Lisboa va fixar com objectiu estratègic fer realitat 

un espai europeu de l’aprenentatge permanent. Per això es considerava necessària 

la transformació dels sistemes educatius per a que fossin més oberts, flexibles i 

adaptats als interessos i necessitats de la societat.

• Des d’aleshores han estat molts els compromisos, plans i comunicats que la Unió

Europea ha indicat en aquest sentit, l’últim a l’abril de 2010 s’ha realitzat a Còrdova 

i s’ha posat de manifest la necessitat d’establir polítiques úniques, en àmbit 

europeu i nacional, per establir prioritats, utilitzar conjuntament els recursos 

disponibles, especialment entre programes de les diferents administracions, i assolir 

la implicació dels agents socials i la societat civil. 

• Fruit d’aquestes estratègies existeix un programa de desenvolupament i investigació

del que la UNIVERSITAT JAUME I, ja des de l’any 1997 és agent actiu .

• En l’actualitat són dos els projectes europeus que es porten a terme: 

• Associació d’aprenentatge: ActiveICT:  Active citizenship through ICT at all 

ages

• Projecte de coopeació: e-Vita: European Life Experiences

Projecte europeu: ActiveICT

• S’han realitzat 4 reunions en 
l'àmbit d’aquest projecte: 
Romania, Portugal, Finlàndia i 
Polònia (juny 2010), on es treballa 
per a portar a terme activitats 
comuns amb la finalitat d’innovar i 
millorar la pedagogia i oferta 
d’activitats.

• La Universitat per a Majors és la 
coordinadora de 11 institucions 
més.

• En aquest projecte, es fomenta la 
participació dels alumnes, no com 
a receptors passius de 
coneixements, sinó com a actors 
actius de l’aprenentatge de noves 
tecnologies.

Projecte europeu e-Vita

• En aquest projecte es pretén establir 

un marc pedagògic i una ferramenta 

per  possibilitar una educació

intergeneracional a través de les 

noves tecnologies i els jocs.

• A partir de les “històries de vida” de 

les comunitats de pràctiques dels 

majors, ja s’han desenvolupat  els 

prototips de jocs, que serviran per 

aprendre.

• Dins d’aquest projecte, la setmana 

passada es va participar en el Congrés 

Internacional EDEN (European

Distance e-Learning Network) que va 

tindre lloc a la Univ. Politècnica de 

València. 



II Jornades Internacionals de 

Majors i Noves Tecnologies
La participació i implicació de molts 

estudiants i ponents en les II Jornades de 

Majors i Noves Tecnologies que es van 

realitzar en la Universitat Jaume I, el 22 i 

23 d’abril, van suposar una fita important 

tant per l’actualitat del tema tractat com 

per la implicació de magnífiques 

ponències.

El programa de les jornades, que pretenien acostar a 

tots no només l’ús "clàssic" de la tecnologia sinó veure 

aquesta des de molts altres punts de vista. Es van 

convidar als millors experts, tant nacionals com 

internacionals perquè s’acostaren a la nostra 

Universitat i ens exposessin els seus coneixements i 

innovació en un àmbit que no pot ser altre que el de la 

Universitat puntera, per excel·lència, en temes 

tecnològics. 

Aules per a Majors a les Seus

Van nàixer amb l’objectiu d’oferir a les persones que viuen en les 

comarques de la província de Castelló l’oportunitat d’ampliar 

coneixements culturals, compartir experiències i establir vincles 

amb la Universitat Jaume I.

Les necessitats específiques de l’envelliment rural precisen 

d’actuacions i programes diferenciats que aconseguissin l’objectiu 

de no discriminació: 

- Ni per edat

- Ni per territori

La dedicació dels programes impartits a alumnes de zones 

allunyades es justifica, sobradament, ja que es pretén garantir 

plenament l’igualtat d’oportunitats i  l’accés als Programes 

Universitaris per a Majors.

Docència de les Aules per a Majors

a les Seus
• 62 sessions a la Seu dels Ports (Morella -

Vilafranca)

• 62 sessions a la Seu del Nord (Vinaròs – Sant 

Mateu)

• 31 sessions a la Seu de l’Interior (Sogorb)

•36 sessions a la Seu de Camp de Morvedre

(Port de Sagunt)

• 9 sessions a Castelló

• 5 Activitats de Dinamització Socio-Cultural

• 165 hores d’activitats de Noves Tecnologies

Total: 638 hores



Aula per a Majors a les Seus

Seu del Nord Seu dels Ports Seu de 

l’Interior

Seu del 

Camp de                                                         

Morvedre

Vinaròs S. Mateu Morella Vilafranca Sogorb Port de

Sagunt

97 43 41 20 36 57

140 61 36 57

Estudiants a les Seus: 294

Activitats extra-acadèmiques

Aquestes activitats extra-acadèmiques ajuden a fer una persona 

major activa i més completa amb la realització d’activitats que afavoreixen 

la solidaritat, comunicació, l’exercici físic, interpretació i participació, ...

-Taller de Senderisme

-Taller de Cant

-Taller de Teatre

-Taller de Ràdio 

-Revista “Renaixement”

La dinàmica educativa dins de la formació permanent no sols deu 

mantindre al dia els coneixements adquirits sinó completar-los amb nous 

processos que responen a les necessitats intel·lectuals, socials i culturals 

•Gràcies al teatre és possible descobrir i potenciar habilitats personals com 

d'interpretació o el treball corporatiu i millorar aspectes importantissims com la 

memòria fluida o les habilitats d’expressió.

•S’han reestrenat dues obres: La tercera joventut i Vosté busca companyia? al 

Paranimf de la Universitat i al Teatre Principal de Castelló.

Taller de Teatre 

i Taller de Cant

•El Taller de Cant ha estat tot el curs realitzant  classes pràctiques  d’aprenentatge 

musical, així també van preparar intensament els Concerts de Nadal i els de 

Primavera.



“Mens sana in corpore sano”. L’exercici 

físic i una vida activa també ha de formar  

part d’una vida saludable, exemple 

d’aquest propòsit és aquesta activitat.

S’han realitzat 14 sortides, amb més de 

200 quilòmetres recorreguts i 84 

persones inscrites.

Com a complement a aquesta activitat, 

del 4 al 12 de d’abril, 50 alumnes, van 

realitzar les últimes 5 etapes del Camino 

de Santiago.

Grup de 

Senderisme

Programa de ràdio

Vox-Sènior
De forma setmanal, durant tot el curs, els majors han estat 

presents en les ones de la ràdio universitària en 

“vox-ràdio” amb un programa propi.

Podeu escoltar els programes en: http://www.radio.uji.es o en 

el 107.8 fm

La revista publicada pels estudiants de la 

Universitat ha suposat una expansió de les 

idees, experiències i opinions del col·lectiu 

de persones majors. 

�s’han editat tres números de la Revista, 
cadascú amb més de 5000 exemplars que  
es difonen per totes les institucions 
educatives i socials de la provla provííncia, les ncia, les 
universitats per a majors i els grups de universitats per a majors i els grups de 
recerca de gerontologia.recerca de gerontologia.

��El darrer nombre ha sigut una ediciEl darrer nombre ha sigut una edicióó
especial dedicada a la tasca investigadora especial dedicada a la tasca investigadora 
dels estudiants. dels estudiants. 

Revista 

Renaixement



Repercussió als mitjans de comunicació

Consell Assessor i 

Consell d’estudiants

El Consell Assessor l’intregren sis 

professors de l’UJI, representants 

dels tres Centres, coordinats pels 

responsables del Programa.

El Consell d’Estudiants, és 

l’òrgan de representació

dels alumnes.



Tots nosaltres podem crear oportunitats i sendes noves, convertides 

en valuoses ocasions per aprendre i gaudir.

La Universitat per a Majors és un projecte amb realitat, amb memòria 

històrica, amb esperança: que pretque pretéén fer camn fer camíí al caminar.al caminar.

Que ningú tingue la possibilitat de 

furtar-te el teu somriure

Gaudiu de l’estiu! 

CLAUSURA DEL CURS 

2009-2010

Universitat per a Majors

15 de Juny de 2010


