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La Universitat Jaume I va iniciar el programa 
educatiu Universitat per a Majors en l'any 
1998 i aquest 2019-2020 té lloc el vint-i-uné 
curs. Actualment el programa de formació 
permanent per a persones majors de 55 anys 
està plenament consolidat i manté el seu 
esperit de millora, avanç i adaptació.

Destaquen els següents punts del programa 
formatiu:

• Formació acadèmica de qualitat, flexible, 
participativa i col·laborativa.

• Docència de capacitació a l’estudiantat 
en TICs, llengües, habilitats personals i 
físiques.

• Creació de xarxes de coneixement: 
WikiSènior, Revista Renaixement i 
Biblioteca Virtual Sènior.

• Investigació en àmbits d’envelliment actiu, 
pedagogia aplicada a adults, ús de les TICs 
en persones majors.

La Universitat com a institució pública 
d’educació superior al servei de la societat, 
té com a missió el desenvolupament social, 
cultural i econòmic del seu entorn, mitjançant 
la creació i transmissió crítica del coneixement, 
la promoció de les potencialitats del seu capital 
humà i una orientació pro activa tant cap al seu 
àmbit d’influència com cap a la seva presència 
internacional.

El principi d’aprenentatge al llarg de tota la 
vida s’ha d’entendre tant des del compromís 

institucional d’oferir oportunitats de formació, 
divulgació científica i creixement, adequades a 
totes les edats, com des de la responsabilitat 
individual que tot el món ha d’assumir en 
la societat actual; dinàmica, canviant, on la 
formació i l’estudi són necessaris per poder 
participar activament en ella. És sense cap 
dubte un moment de nous reptes i oportunitats.

L’oferta acadèmica conté: un graduat, amb 
una estructura troncal i comú per a tots els 
estudiants i un postgraduat que permet que 
l’alumnat segueixi formant-se en aquells 
itineraris que li resulta més interessants i 
adequats als seus requeriments acadèmics 
i personals. A més, per a no discriminar ni 
per territori ni per edat s’ofereix un curs de 
Ciències Humanes i Socials a sis municipis 
del nostre entorn geogràfic. Aquesta oferta 
es complementa amb cursos d’aptituds 
tecnològiques i lingüístiques, activitats de 
dinamització i tallers. Per mig d’aquesta 
oferta acadèmica no es pretén la preparació 
per a l’exercici professional, sinó la generació 
d’ambients de reflexió, diàleg, creixement i 
formació personal, social i cultural. Afavorint 
així un envelliment actiu i col·laborant en la 
construcció d’una societat del coneixement 
per a totes les edats que dona resposta als 
nostres Estatuts i al Model Educatiu UJI.

Castelló de la Plana, juliol 2019

PRESENTACIÓ
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OBJECTIUS DELS ESTUDIS EN LA UNIVERSITAT PER A MAJORS

OFERIR un espai adequat per al 
debat científic i cultural

PROMOCIONAR la salut i els hàbits 
saludables

PROPORCIONAR l’accés al 
coneixement científic, amb la finalitat 
de fomentar la creativitat i la 
participació social i cultural

FOMENTAR i adquirir competències 
bàsiques i útils per poder estar 
presents en la vida social de manera 
activa i compromesa

PROMOURE les tres funcions 
bàsiques en la formació universitària: 
la docència, la investigació i la 
dinamització cultural

IMPULSAR l’accés i la utilització de 
les noves tecnologies de la informació 
i de la comunicació, per poder 
aprofitar amb més intensitat el 
desenvolupament científic i 
tecnològic del nostre temps

FACILITAR el desenvolupament dels 
coneixements dels estudiants majors 
que desitgen aprofundir en l’àmbit del 
saber

ESTIMULAR les relacions intergene-
racionals i l’intercanvi cultural i 
acadèmic
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Vicerectorat d'estudis i docència

Prof. Isabel García Izquierdo ved@uji.es

Direcció Acadèmica

Prof. Elsa González Esteban esteban@uji.es

Coordinació

Pilar Escuder Mollón  mollon@uji.es

Personal Tècnic

Mª Paz García Alegre  alegrem@uji.es

Mònica Sales Giner   mginer@uji.es
 
Direcció Honorífica

Prof. Salvador Cabedo Manuel scabedo@uji.es

Consell Assessor

Rafael Ballester; Vicente Budí; Rosana Clemente; Juan José Ferrer; Leonor 
Lapeña; Raúl Marín; Guillermo Monrós; J. Carlos Palmer; J. Vte Sánchez; 
Auxiliadora Sales; Asun Ventura i Fernando Vicente

Consell d'Estudiants

Format pels/per les delegats/des de tots els cursos

Horari de secretaria

De dilluns a divendres de 9 h a 13 h.
Dimarts i dijous de 15.30 h a 19 h. 
Pavelló Poliesportiu. Despatx DB0045SD

Pàgina web:  Correu electrònic:
http://www.mayores.uji.es majors@uji.es

Pàgina web institucional:

http://ujiapps.uji.es/institucional/umajors/

Twitter @mayoresuji #mayoresuji

Facebook www.facebook.com/universitatmajors

Instagram      universitatperamajors

Telèfons: 964 729 322 
  622 752 730 - 622 297 780

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
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Estudis de formació 
permanent Sènior

Grau Universitari 
Sènior

Graduat en Ciències 
Humanes i Socials

Postgrau Universitari 
Sènior

Transversal "Una Visió 
Humanística"

Específic "L’Humor i 
l’Espectacle en la 

Societat”
Específic "Expressions i 

Imatges del Poder"

Aules per a Majors a 
les Seus

Curs Sènior en 
Ciències Humanes i 
Socials i Programa 
Integrat “Cultura i 

Societat”

Assignatures 
Troncals

- Primer curs
- Segon curs
- Tercer curs

Assignatures 
Optatives

Assignatures 
Troncals 

Assignatures 
Optativas

Monogràfics

Transversal:
Assignatures 

Troncals

Asignatures 
Optatives

Asignatures 
Optatives

Específic:
Assignatures 

Troncals i 
Monogràfics

Aptituds 
Tecnològiques 
i Lingüístiques

Tallers

PLA DOCENT



Universitat per a Majors

GRADUAT

SÈNIOR
 EN CIÈNCIES

HUMANES
I SOCIALS



Guia de l'estudiant 2019-2020

9

Universitat per a Majors

GRADUAT

SÈNIOR
 EN CIÈNCIES

HUMANES
I SOCIALS

GRADUAT SÈNIOR 
EN CIÈNCIES 
HUMANES I 

SOCIALS

Crèdits

Troncals

(Teòrics i Pràctics)

Projecte Final de 
Grau

Optatius (Aptituds 
Tecnològiques i 
Lingüístiques /

Tallers)

Total

Primer curs 28

20
120

Segon curs 28

Tercer curs 32 12

Total 88 12 20

El Grau Sènior en Ciències Humanes i Socials consta de 120 crèdits, d'ells 88 corresponen 
a assignatures teòric-pràctiques, 12 al projecte final de Grau i 20 a assignatures optatives 
corresponents a Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques. Està dissenyat per ser cursat en 
un període de tres anys. L'estudiant ha de matricular-se del curs acadèmic complet, que 
inclou les assignatures teòric-pràctiques i en tercer curs el projecte final de Grau.

Cada assignatura consta de 10 sessions lectives d’hora i quart de duració. Aquestes 
s’imparteixen els dimarts i els dijous de 16.00 h a 17.15 h i de 17.45 h a 19.00 h i, de forma 
excepcional, algunes de les activitats de dinamització es planificaran en un altre horari.

L’oferta d’assignatures optatives, corresponents als cursos d’Aptituds Tecnològiques i 
Lingüístiques i tallers, són el complement de formació en diferents matèries.

El títol “Graduat Sènior en Ciències Humanes i Socials” està configurat i articulat d’acord 
amb els plantejaments acadèmics que proposa l’UJI en el seu Model Educatiu aprovat al 
Claustre el 13 de juny de 2016 i  atenent a les directrius marcades des de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior (EEES) segons les quals els criteris d’avaluació han de centrar-se en 
l’actitud i activitat de l’estudiant.

Per avaluar l’activitat acadèmica de l’estudiant es té en compte totes les accions que ens 
porten a l’obtenció de nous coneixements i competències. Entre les que cal mencionar: 
assistència a classe (mínim 80%), realització d’exposicions i treballs, pràctiques, lectures, 
visites, participació en tallers, etc.
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Primer Curs

Segon Curs

Codi  Assignatura      Professorat   Llengua Docent

1021  Filosofia i Cultura de la Convivència     Joaquin Gil Castellà - Valencià

1022  Identitat Psico-social de la Persona Adulta   Rosa Ana Clemente   Castellà

1023  Gènesi i Estructura de la Família    Auxiliadora Sales i Aida Sanahuja Valencià

1024  L’Entorn Geogràfic: Paisatges Naturals i Humans  Javier Soriano i Pablo Marco  Castellà

1025  La Justícia i el Dret: Qüestions Pràctiques   Fernando Vicente   Castellà

1026  Europa: Significat, Història i Cultura   Juan José Ferrer   Castellà

1027  Testimonis Artístics Antics del País Valencià  Carmen Olaria    Valencià

1028  Educació per a la Salut     Rafael Ballester    Castellà

1029  Taller de Redacció     Juan Carlos Palmer   Castellà

1030  Ciència, Tecnologia i Cultura    Eugenio Llorens   Castellà

1131  Oci i Temps Lliure     Pilar Escuder    Castellà

1132  Aprenentatge en Xarxa     Roger Esteller i José Traver Castellà - Valencià

Codi  Assignatura     Professorat    Llengua Docent

2021  Introducció a la Sociologia   Vicent Querol i Emma Gómez   Valencià

2022  Lliçons d’Economia    Vicente Budí     Castellà

2023  L’Estètica del Nostre Món   Juan Manuel Marín    Valencià

2024  Història de la Pintura    Victor Mínguez     Castellà

2025  Arrels Culturals del Poble Valencià  Vicent Garcia     Valencià

2026  Grans Problemes Ambientals del Nostre Temps Guillermo Monrós i Antonio Gallardo Castellà - Valencià

2027  El Ciutadà: Drets i Deures   Federico Arnau     Valencià

2028  Història Medieval    Carles Rabassa     Valencià

2029  Educació de la Salut i l’Activitat Física  Marián Bennasar i Eduardo Falcó  Castellà

2030  Estrès, Emocions i Benestar   Francisco Palmero    Castellà

2031 Participació Cultural Activa   Pilar Escuder     Castellà

2032 Músiques, Persones i Pobles   Alberto Cabedo     Castellà
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Tercer Curs

Codi  Assignatura      Professorat   Llengua Docent

3021 Societat de la Tecnologia i la Informació   Roger Esteller i Raül Marín Castellà - Valencià

3022 Educació Musical     Joaquin Ortells   Castellà - Valencià

3023 Art Contemporani     Cristina Igual    Castellà

3024 Anàlisi de les Obres Literàries i els Seus Autors  Santiago Fortuño   Castellà

3025 Ètica i Política      Elsa González    Castellà

3026 Estalvi i Inversió en Economies Domèstiques  Mª Ángeles Fernández i Elena Escrig Castellà

3027 Introducció a la Constitució i el Seu Marc de Referència Asunción Ventura i Santiago García Castellà

3028 Història Moderna     Antonio López    Castellà

3029 La Cultura de Castelló i el Seu Marc de Referència  José Juan Sidro  Valencià

3030 Les Persones Majors en la Societat Actual   Xavier Ginés Castellà

3031 Re-coneixement del Patrimoni    Pilar Escuder    Castellà

3032 Història Contemporània     Manuel Chust    Castellà

3033 Desenvolupament Psicològic de la Ment Humana  Raquel Flores    Castellà

3034 Projecte Final de Grau     Per assignació
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POSTGRADUAT 
UNIVERSITARI 

SÈNIOR

Crèdits

Troncals

(Teòrics i Pràctics)

Projecte Final de 
Postgrau

Optatius

 (Aptituds 
Tecnològiques  

i Lingüístiques/
Tallers)

Total

Primer any 20
16

60Segon any 20 4

Total 40 4 16

Superat el “Graduat Universitari Sènior”, els estudiants podran cursar un o dos dels 
“Postgraus Universitaris Sènior” que s’ofereixen de forma bianual. L’oferta acadèmica dels 
postgraus es elaborada tenint en compte tres variables: els objectius acadèmics marcats 
des de la Direcció Acadèmica, les propostes del professorat de la Universitat Jaume 
I i les demandes dels estudiants canalitzades a través del Consell d’Estudiants prèvia 
dinamització de la Coordinació del Programa, sent el pla d’estudis aprovat pel Consell 
Assessor de la Universitat per a Majors presidit pel Vicerectorat d’Estudis de la Universitat 
Jaume I.

Per al curs 2019-2020 s’ofereixen tres postgraus. Un d’ells transversal “Una visió 
humanística”, i dos específics, “Expressions i imatges del poder” i “L'humor i l'espectacle al 
món”. Cada postgrau consta de 60 crèdits que es cursaran durant dos cursos acadèmics, 
no existint la possibilitat de convalidar crèdits entre diferents postgraus.

Els postgraus s’impartiran del següent mode:

• El postgrau transversal “Una visió humanística”, els dimarts i els dijous de 16.30 h a 
17.30 h i de 18.00 h a 19.00 h.

• El postgrau específic “L'humor i l'espectacle al món”, els dilluns de 10.00 h a 11.00 h i de 
11.30 h a 12.30 h.

• El postgrau específic “Expressions i imatges del poder”, els dijous de 10.00 h a 11.00 h i 
de 11.30 h a 12.30 h.

El Postgrau Transversal permetrà abordar amb més profunditat les matèries que es 
van cursar al Graduat Sènior en Ciències Humanes i Socials. Els Postgraus Específics 
introduïxen a l'alumnat en un tema concret permetent un aprofundiment en el mateix 
d'una manera multidisciplinària. En aquesta modalitat l'alumnat ha de cursar dos dels sis 
monogràfics oferits.
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Assignatura       Professorat   Llengua Docent

Un Passeig per la Nostra Terra.      Javier Soriano i  Castellà - Valencià 
Geografia Física i Humana del País Valencià/Comunitat Valenciana Pablo Marco 

Pautes per Escoltar la Música Clàssica     Albert Cabedo Valencià

Del Regne d'Anglaterra al Gran Imperi Colonial:   Carmen Corona i   Castellà 
Història Medieval i Moderna de les Illes Britàniques  Antonio López  

La Imatge d'Ibèria abans de Roma:    Josep Benedicto Valencià 
Fenicis, Grecs, Cartaginesos i Romans 

La Construcció del Nou Món:     Manolo Chust i  Castellà 
a 500 Anys de la Conquesta i Colonització de Meso-Amèrica Cristina Fonseca 

Història de l'Art Valencià      Pablo González    Castellà

Història Medieval dels Regnes Hispànics: Textos i Documents Carles Rabassa i Ferran Esquilache Valencià

Instruments per a la Participació en la Vida Pública   Santiago Garcia (Coord.) Castellà

Ciències de la Salut      Francisca Agustín (Coord.) Castellà

Patrimoni Mundial; Coneixem l'Herència Comú de la Humanitat Pilar Escuder (Coord.) Castellà

Història de la Llum      David Ibánez Castellà

Assignatura       Professorat   Llengua Docent

Música, Narratives i Emocions en el Cinema   Amparo Porta    Castellà

L'Espectacularització de la Vida Quotidiana   Maria Medina    Valencià 
a Través de Produccions Audiovisuals 

La Mitologia Nòrdica en l'Actualitat: Cinema, Literatura i Còmics Coré Ferrer Castellà

Turisme, Oci i Geografia      Enrique Montón Castellà

La Primacia de l'Oralitat al Segle XXI:     Margarita Porcar   Castellà 
Repercussions sobre el Llenguatge Actual 

Creativitat i Humor      Marina López Castellà

Postgraduat transversal
UNA VISIÓ HUMANÍSTICA

Dimarts i dijous de 16.30 h a 17.30 h i de 18.00 h a 19.00 h.

Postgraduat específic
L'HUMOR I L'ESPECTACLE EN LA SOCIETAT

Dilluns de 10.00 h a 11.00 h i de 11.30 h a 12.30 h.
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Assignatura       Professorat   Llengua Docent

El Retrat del Poder. Deu Construccions Àuliques   Inmaculada Rodríguez   Castellà

Roma: Patrimoni i Prestigi     Juan José Ferrer  Castellà

Poder i Globalització      Javier Ordóñez    Castellà

Política i Bon Govern      Sara Sistero Castellà

El Poder Transformador dels Moviments Socials i els seus Reptes Ramón Feenstra   Castellà

La Llengua i l'Afiançament del Poder    Manolo Quixal   Valencià

Postgraduat específic
EXPRESSIONS I IMATGES DEL PODER

Dijous de 10.00 h a 11.00 h i de 11.30 h a 12.30 h.

MONOGRÀFICS
Dimarts de 17.00 h a 17.45 h i de 18.15 h a 19.00 h.

Presencials amb docència 

De l'1 d'octubre al 28 de gener Del 4 de febrer al 2 de juny

Biblioteques i Arxius i la seva Documentació -  
Vicent Garcia (Valencià)

Lectures i Anàlisis de Textos -  
Juan Carlos Palmer (Castellà) 

Grans Projectes Filosòfics de la Modernitat -  
Joaquím Gil (Castellà)

Història de les Doctrines Polítiques Contemporànies -  
Vicent Sanz (Castellà - Valencià)

Virtuals

De l'1 d'octubre al 28 de gener Del 4 de febrer al 2 de juny

La Guerra Civil Espanyola -  
Alfredo Fornás (Castellà - Valencià)

La Vida de les Plantes -  
Eugeni Llorens (Castellà)
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Crèdits

Seu del Nord, Interior i Camp de Morvedre Teòrics i pràctics Projecte Aptituds* Totals

Primer any 2018-2019 15 6 4 25

Segon any 2019-2020 15 6 4 25

Total 30 12 8 50

Crèdits

Programa Integrat "Cultura i Societat"
Tallers pràctics i 

Monográfics
Projecte Aptituds* Totals

Primer any 2019-2020 25 6 4 35

Segon any 2020-2021 25 6 4 35

Total 50 12 8 70

Morella

Vilafranca
  del Cid

Sant 
Mateu

Vinaròs

Castellò

Sagunt

Sogorb

Els reptes que se’ns plantegen en la nostra 
societat, amb canvis constants i dinàmics a 
l’entorn, requereixen de nosaltres adaptació i 
compromís crític. L’aprenentatge permanent 
és la millor manera per a continuar actius, 
integrats i formats per a contribuir a ser part 
d’una societat més justa i avançada.

El programa d’Aules per a Majors, compleix 
l’objectiu social d’estendre les oportunitats de 
formació més allà del campus de Castelló, amb 
l’afegit què és gràcies a aquesta diversitat i 
l’intercanvi produït en un marc universitari el que 
ens enriqueix a tots. D’aquest mode es generen 
sinergies de transmissió del coneixement en el 
territori posant en valor el nostre patrimoni i 
realitzant la cohesió del territori a través de la formació universitària.

Gràcies a aquest compromís exercit per tots, es facilita l’accés als coneixements i es 
fomenta la capacitació dels estudiants que acudeixen a les Aules en matèries que siguen 
del seu interès dins del context social i cultural en el que vivim, també es desenvolupen 
habilitats socials per facilitar que les persones es mantinguen actives, participatives i amb 
una major qualitat de vida.

En totes les seus, es desenvoluparan 6 assignatures troncals, 2 tallers que complementaran 
la docència, així com un projecte de desenvolupament educatiu. A més l’estudiant tindrà 
la possibilitat de matricular-se en els cursos optatius que es desenvoluparan on-line i 
participar dels intercanvis interseus i les activitats de dinamització sociocultural.

A més, els estudiants tenen l’opció de fer dos monogràfics, en el programa integrat "Cultura 
i Societat", optatiu al Campus de Castelló, els dimarts de 17:00h. a 19:00h. o bé cursar els 
monogràfics virtuals.

Opció A - Curs Sènior en Ciències Humanes i Socials

Opció B - Programa Integrat "Cultura i Societat"
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Assignatura       Professorat   Llengua Docent

Cultura i Societat Britànica     Vicente Beltrán  Castellà - Valencià

Medi Ambient i Societat      Luis Oria Castellà - Valencià

Déus, Temples i Llegendes al Mèxic Prehispànic, part II  Manuel Chust i Cristina Fonseca Castellà

La Sorpresa i el Misteri      Manolo Fábrega  Castellà

Recrear i Inventar el Passat: la Història del Cinema   Victor Mínguez i Teresa Sorolla  Castellà

Seu de l'Interior

Tallers

• El ciutadà front a l'administració
Rafael Vicente (Castellà)

• Taller de Cinema
Fernando Blasco (Castellà)

Projecte d'aprenentatge actiu

"Tradicions orals, musicals i festives"
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Assignatura      Professorat   Llengua Docent

Regulació emocional des d'una aproximació clínica  Mamen Pastor, Fran Santas i Nieves Fuertes Castellà

Déus, temples i llegendes al Mèxic prehispànic, part II Manuel Chust i Cristina Fonseca Castellà

Història de les Doctrines Polítiques Contemporànies Vicente Sanz   Castellà - Valencià

Art, Propaganda i Persuasió    Pablo González    Castellà

Ètica i Democràcia al S. XXI    Ramón Feenstra Castellà

Seu del Camp de Morvedre

Projecte d'aprenentatge actiu

"El Món Antic a la Comarca del  
Camp de Morvedre"

Tallers

• La Literatura Espanyola Clàssica i Actual
Santiago Fortuño (Castellà)

• Taller de TICs
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Assignatura       Professorat   Llengua Docent

Història Contemporània d'Espanya    Alfredo Fornás  Castellà - Valencià

Geografia dels Espais Naturals     Enrique Montón Castellà

La Sorpresa i el Misteri      Manolo Fàbrega   Castellà

Cultura i Societat dels EEUU en l'Era Contemporània  Imilcy Balboa Castellà

Recrear i Inventar el Passat: la Història del Cinema   Victor Mínguez i Teresa Sorolla  Castellà

Seu del Nord

Projecte d'aprenentatge actiu

"Innovacions científiques  
que van canviar el món" 

(Vinaròs)

"Estudi genealògic dels malnoms"
(Sant Mateu)

Tallers (Vinaròs)
• Història de la Monarquia Espanyola

Paco Tovar (Castellà - Valencià)
• Taller de nutrició

Tallers (Sant Mateu)
• Corona d'Aragó: història i dret

Fernando Blasco (Castellà)
•Taller de nutrició
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Assignatura      Professorat   Llengua Docent

Cultura i Societat Britànica    Vicente Beltrán    Castellà - Valencià

Geografia Humana del País Valencià   Javier Soriano i Pablo Marco  Castellà - Valencià

Medi Ambient i Societat     Luis Oria Castellà - Valencià

La Sorpresa i el Misteri     Manolo Fábrega     Castellà

Família i Dret: Qüestions d'Interès Pràctic   Patricia Escribano    Castellà

Seu dels Ports

Projecte d'aprenentatge actiu

"Patrimoni immaterial del nostre entorn"

Tallers

• Taller de Música Activa
Fernando Blasco (Castellà)

• Taller de TICs

Crèdits

Seu dels Ports Teòrics i pràctics Projecte Aptituds* Totals

Primer any 2018-2019 10 4 3 17

Segon any 2019-2020 10 4 3 17

Tercer any 2020-2021 10 4 2 16

Total 30 12 8 50

Crèdits

Programa Integrat "Cultura i Societat"
Tallers pràctics i 

Monográfics
Projecte Aptituds* Totals

Primer any 2019-2020 10 4 3 17

Segon any 2020-2021 20 4 3 27

Tercer any 2021-2022 20 4 2 26

Total 50 12 8 70

Opció A - Curs Sènior en Ciències Humanes i Socials

Opció B - Programa Integrat "Cultura i Societat"
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Al món actual interconnectant les grans tendències que ocorren al nostre voltant 
(economia, energia, decisions polítiques, coneixement, poder, mitjans...) ens afecten però a 
més amb la particularitat que amb les competències suficients tenim la capacitat d’influir 
en elles, és a dir, podem fer-nos partícips i constructors de la societat.

La societat del segle XXI requereix de ciutadans que tinguen coneixements però també que 
posseïxen noves competències en tres àmbits. En primer lloc, en aprendre a com aplicar 
aquests coneixements (tecnologia, idiomes, cultura, societat...), en segon lloc, en saber com 
afrontar els reptes socials (comunicació, pensament crític, creativitat, col·laboració...), i, en 
tercer lloc, el relatiu a l’adaptació al canvi (iniciativa, adaptabilitat, curiositat, consciència).

L’aprenentatge de les noves tecnologies es realitza des d’aquestes tres vessants; des 
d’una part pràctica i una altra teòrica, tot allò que afavoreix un canvi positiu. Mitjançant 
la pràctica s’aprèn a utilitzar les ferramentes i serveis, mitjançant la teoria es pot arribar a 
comprendre el context social i útil de les anteriors ferramentes.

Per altra part, el desenvolupament de les destreses comunicatives i, en particular, 
l’aprenentatge d’anglès en qualitat de llengua de comunicació internacional i el valencià 
com llengua pròpia, es presenten com ferramenta necessària per a participar activament 
en la construcció d’una societat intercultural.

Les Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques constitueixen un complement de formació que 
es considera essencial per a l’educació integral de la persona i que, oferides a l’inici del curs, 
són elegides lliurement pels estudiants. Aquestes aptituds, per la seva pròpia estructura, 
s’ofereixen a tots els estudiants de la Universitat per a Majors.

El nivell de coneixements previs exigits per a poder formalitzar la matrícula serà establert 
pel professorat que impartisca l’assignatura.
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APTITUDS TECNOLÒGIQUES I LINGÜÍSTIQUES
Horari dilluns i dimecres

Horari Cursos Anuals Professor/a
Llengua 
Docent

10:00h a 
11:20h.

Nivell avançat en TICs: disseny 3D, robòtica, 
programació i creativitat

Hèctor Saiz
Castellà-
Valencià

16.00 h a 
17.20 h.

Anglès Avançat Javier Herrero Anglès

Anglès Bàsic II
Mª Paz García - 

Andrea Gallardo
Anglès - 
Castellà

Nivell Intermedi en TICs: Ofimàtica, crea els teus 
documents i presentacions

Cristóbal 
Alvariño

Castellà

17.30 h a 
18.50 h.

Nivell intermedi en TICs: comparteix i aprofita el 
núvol (serveis, documents, espais), connectivitat i 
mobilitat amb el teu Smartphone

José Traver
Castellà-
Valencià

Nivell avançat en multimèdia: creativitat en imatge i 
vídeo, producció i difusió

José Miguel Vera Castellà

Entendre i llegir en Valencià amb competències 
bàsiques

Mònica Sales Valencià

19.00 h a 
20.20 h.

Taller d’Edició Multimèdia, Taller de Fotografia, Taller de Wikisènior
Altres tallers a programar
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APTITUDS TECNOLÒGIQUES I LINGÜÍSTIQUES
Horari dimarts i dijous

Horari Cursos Anuals Professor/a
Llengua 
Docent

9.00 h a 
10.20 h.

Anglès Bàsic Mª Paz García
Anglès - 
Castellà

Anglès Intermedi Laura Portolés Anglès

10.40 h a 
12.00 h.

Nivell d'usuari en TICs: descobreix el web i els serveis 
d'Internet

Samuel Luna Castellà

Escriptura, Gramàtica i Lectura en Valencià.  
Nivell Avançat

Mònica Sales Valencià

19.15 h a 
20.35 h.

Nivell Intermedi en TICs: Ofimàtica, crea els teus 
documents i presentacions

José Miguel 
Vera

Castellà

Nivell intermedi en TICs: comparteix i aprofita el núvol 
(serveis, documents, espais), connectivitat i mobilitat 
amb el teu Smartphone

Roger Esteller Valencià
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OFERTA DE CURSOS EN LÍNEA

De l'1 d'octubre al 28 de gener Del 5 de febrer a l'11 de juny

La Guerra Civil Espanyola-  
Alfredo Fornás (Castellà-Valencià)

La Vida de les Plantes –  
Eugeni Llorens (Castellà)

La Universitat per a Majors oferta per a tots els estudiants, indistintament del curs o seu on 
estiguen matriculats, dos cursos virtuals. Aquests s’oferissen de manera semestral, tenint 
una duració mitjana de 12 setmanes.

L’estudiant deu realitzar un mínim de quatre hores lectives a la setmana i tindre coneixements 
mitjans d’utilització de les TICs a nivell d’usuari. Els cursos virtuals es comptabilitzen en 
l’expedient acadèmic amb 7,5 crèdits optatius.



PROJECTES
EUROPEUS
D’INNOVACIÓ

EDUCATIVA
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La Universitat per a Majors participa en projectes europeus des de l’any 2005. En els seus inicis, 
aquests projectes del programa d’aprenentatge permanent de la Unió Europea es denominen 
Grundtvig i en l’actualitat pertanyen al programa Erasmus+. Aquest tipus de projectes, a més de 
facilitar la mobilitat tant d’estudiants com de professors, també estableixen les prioritats per a 
aconseguir que les accions i les activitats realitzades per les organitzacions traspassin el context 
nacional; son noves experiències d’aprenentatge, intercanvi de bones practiques y realització de 
projectes conjunts d’innovació educativa amb impacte europeu. 

Els projectes d’innovació educativa pretenen desenvolupar tant materials como metodologies i 
pedagogies innovadores, que tinguin un alt grau de permeabilitat, es a dir, un gran impacte i que 
siguin fàcilment explotables. Es necessiten resultats y productes útils, d’acord a les necessitats 
i els reptes actuals. Aquest compromís també el comparteix la Universitat Jaume I, i per aquest 
motiu participa de forma activa en aquest tipus de projectes.

En l’actualitat es troben 4 projectes vigents: el projecte TICTAC, fins setembre de 2019, i que 
promou l’intercanvi de professorat i de bones pràctiques; el projecte CLEAR, el qual finalitzarà al 
febrer de 2020; el projecte onTrain que es va iniciar al novembre de 2019 i finalitzarà a l’octubre 
de 2020; i el Live eLearn, que s’ha aprovat molt recentment i que s’iniciarà al novembre de 2019 
amb una durada de 2 anys. 

El projecte CLEAR pretén actuar mitjançant accions educatives per promoure l’economia circular 
y la servitització, amb el propòsit de promoure una economia sostenible. Es fomenta un curs 
online amb materials reutilitzables. Les organitzacions europees podran així utilitzar els recursos 
i materials educatius desenvolupats per aconseguir aquesta meta establerta tant per la Unió 
Europea com per la ONU en els seus 17 objectius per a un desenvolupament sostenible. 

El projecte onTrain, dirigit a professors que volen aprofitar les avantatges d’una ensenyança 
virtual online, promou activitats per a aconseguir un aprenentatge ric, constructiu i basat en les 
necessitats de l’alumne en habilitats blanes i competències transversals. Aquestes competències 
son cada cop mes necessàries i útils ja que desprès de l’ensenyança formal (formació professional, 
universitat, màsters), es l’educació no-formal i informal que afavoreix un aprenentatge permanent 
al llarg de la vida. 

Finalment, el projecte Live eLearn pretén crear un mar metodològic per a que les activitats 
extraacadèmiques, i gràcies a les noves tecnologies, tinguin un major impacte. Tant en el contingut 
que s’aprèn com a nivell personal. Es pretén potenciar l’ús de les tecnologies per a aconseguir un 
aprenentatge actiu i que faciliti l’intercanvi de coneixements entre estudiants i entre generacions. 

PROJECTES EUROPEUS D'INNOVACIÓ EDUCATIVA

Els presents projectes són finançats pel programa Erasmus+ 
de la Unió Europea. Aquest contingut és responsabilitat 
exclusiva del seu autor. La Comissió no és responsable de 
l'ús que pugui fer-se de la informació aquí difosa.

onTrain
projectclear.eu www.tictacplus55.uma.es ontrain.eu
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En el disseny de l’estratègia d’innovació educativa cal ser conscients que la tecnologia pot ser usada no 
sols dins d’un objectiu finalista, com seria oferir un curs d’informàtica o internet, sinó també com a mitjà. 
Es pretén que els estudiants adquireixin noves competències i habilitats mediades per la tecnologia, això 
seria: aprendre, investigar, col·laborar i per suposat difondre i participar activament en la societat actual 
a través de les tecnologies de la informació i comunicació.

Es pretén la transmissió del coneixement d’una forma activa, on després de la elaboració dels treballs, els 
estudiants pugen publicar les seves investigacions en la xarxa.

La xarxa Internet fa possible que amb un baix cost, la informació estigui disponible de forma global i 
immediata. Seguint els principis d’una web obert i participatiu, totes les persones, des de qualsevol part 
del món poden accedir a tots els fons de coneixement generat dins de la Universitat per a Majors.

La Biblioteca Virtual Sènior és el web “del coneixement Sènior”, un espai que 
permet registrar els projectes i ressenyes d’anàlisi i investigació que es generen 
des del programa formatiu, Universitat per a Majors. Són sense cap dubte, la base 
d’aquest espai de transmissió. Aquests apareixen categoritzats i arxivats per a que 
després sigui possible trobar-los per temes o per paraules claus. Es poden trobar 
els projectes realitzats en: http://www.bibliotecavirtualsenior.es

La WikiSènior continua sent un portal actiu i seguit per la comunitat internauta. 
És un web col·laboratiu que permet que qualsevol persona pugui escriure sobre els 
temes que més interessen. Les grans àrees són: tecnologia, gastronomia, viatge i 
turisme, història i societat, costums. Seguint el concepte del Web 2.0 en el que d’un 
mode informal tots podem compartir això que sabem, la WikiSènior, segueix una 
estructura similar a la Wikipèdia, amb articles escrits i millorats per la comunitat.

L’avantatge és enorme; si tens alguna cosa que t’agradaria contar, ja pots fer-ho a la 
WikiSènior, d’una manera fàcil i global. http://wikisenior.es

La Revista Renaixement és una revista publicada en paper de forma periòdica per la Universitat per 
a Majors, des del curs 2003-2004. Aquesta revista és un exemple de difusió activa del coneixement, 
des d’una doble vessant: en la qual s’aconsegueix en primer lloc, servir de mitjà divulgatiu, tant cultural 
com científic dels diferents treballs que realitzen els estudiants, i en segon lloc, promoure la idea d’un 
envelliment actiu que reverteix en la societat.

És gràcies a activitats com aquestes, on a més de realitzar una difusió del coneixement i experiències, 
s’afavoreix una visió de les persones majors, amb publicacions i continguts que reflexen activitats i 
actituds cap a una experiència vital positiva, eliminant estereotips i a més enriquint al nostre entorn. Així, 
s’afavoreix “l’art de la transmissió del coneixement”. Els majors han de rebre ensenyances però també 
poden donar altres moltes; és una responsabilitat per la seva part, un gest d’actitud i participació, de 
solidaritat i de compartir sentint-se part activa de la societat.

La coordinació d’aquests projectes Europeus i d’Innovació Educativa es desenvolupada per Roger 
Esteller Curto – esteller@uji.es

DIFUSIÓ
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PAUTES
ACADÈMIQUES I
ORGANITZATIVES

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

MATRÍCULA

La docència en la Universitat per a Majors es realitza de manera participativa. Les exposicions magistrals 
i els col·loquis corresponents es complementen mitjançant la realització de treballs personals i la 
participació en projectes d’investigació.

Els professors podran atendre consultes dels estudiants majors en les seves hores de tutories, així com a 
través del correu electrònic institucional.

Per altra part, cada grup tindrà assignat un tutor/a.

Per obtenir la consideració d’apte/a, l’estudiant haurà d’assistir al 80% de les classes de cada assignatura, 
tant de la part teòrica com pràctica, i presentar els treballs o activitats que el professorat requeresca 
en cada matèria. És competència del professorat responsable de l’assignatura la decisió de substituir o 
convalidar, mitjançant treballs o activitats acadèmiques, les assistències necessàries.

En l’avaluació de les Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques, a més de l’assistència, es tindrà en compte 
també els coneixements adquirits que seran susceptibles de comprovar mitjançant els mitjans que el/la 
professor/a de l’assignatura considere oportuns.

Les persones que vulguen iniciar els estudis de “Graduat Universitari Sènior en Ciències Humanes i 
Socials” en la Universitat Jaume I han de formalitzar la preinscripció durant els mesos de maig i juny.

La figura de “l’alumne oient” no està considerada en la programació de la Universitat per a Majors.

La formalització de la matrícula és requisit indispensable per a poder cursar els estudis, aquesta es durà a 
terme durant el mes de setembre en el dia i hora prèviament establerts.

No es contempla la convalidació d’altres estudis.

L’import de la matrícula en el títol propi “Graduat Universitari Sènior en Ciències Humanes i Socials” es de 
147 euros per al primer i segon curs; 168 euros per al tercer curs.

En el “Postgrau Sènior”, el preu de la matrícula és de 168 euros per Postgrau (Crèdits teòrics i pràctics).

El “Curs Sènior de Ciències Humanes i Socials” que s’imparteix en les Aules per a Majors de les Seus té 
un preu de 93 euros a les Seus de l’Interior, Nord i Camp de Morvedre, i 87 euros a la Seu dels Ports. El 
Programa Integrat "Cultura i Societat" a les seus té un preu de 168 euros.

En les Activitats de Dinamització SocioCultural i també en les altres assignatures podran programar-se 
accions fora de l’aula, raó per la qual s’ha de tindre en compte que els estudiants interessats en realitzar-
les hauran d’abonar costos complementaris.

• Les Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques tenen un cost de 66 euros anuals. En cas de matricular-se 
en una segona aptitud, el cost serà de 49,50 euros (-25%), i a partir de la tercera inscripció, el preu 
serà de 42,90 (-35%).
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Al principi de cada curs es publicaran els horaris de les classes i de les assignatures, així com el centre 
i les aules on s’impartirà la docència. Cada estudiant, al formalitzar la seva matrícula, tindrà un horari 
personalitzat en el que quedarà reflectit tant les assignatures, com els horaris i les aules.

Els canvis que puntualment poden produir-se es publicaran en la pàgina web: http://www.mayores.uji.es. 
La informació complementària es farà arribar als estudiants a través del correu electrònic de la Universitat 
i estarà pública als taulons de la Universitat per a Majors, així com al web de la mateixa.

El Certificat Acadèmic, en el que consta tota la informació relativa a l’expedient de l’alumnat es pot consultar 
a través de la plataforma electrònica IGLU (http://iglu.uji.es). Introduint nom d’usuari i la clau d’accés 
s’accedeix a les dades personals i acadèmiques, també es podrà comprovar el número d’assignatures i 
crèdits superats.

La via de comunicació i difusió serà a través de la pàgina web http://www.mayores.uji.es en la qual s’ofereix 
tota la informació necessària per al seguiment dels cursos: horaris, programes d’activitats, materials, etc.

Des de l’inici de la matrícula, tots els alumnes disposen d’un correu electrònic personal facilitat per la 
Universitat, a través del qual l’estudiant rebrà tota la informació oficial. El canvi de clau d’accés es realitzarà 
a la Secretaria de la Universitat per a Majors prèvia identificació.

A l’aula d’informàtica de la Universitat per a Majors (DB0042AI), tots els estudiants disposen d’ordinadors 
de lliure accés en horari de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.30 h i els dilluns i dimecres de 16.00 h a 
18.30 h.

HORARIS

CERTIFICATS ACADÈMICS

INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC

• El preu dels Tallers variarà atenent a la duració dels mateixos.

• El mínim d’estudiants matriculats als cursos d’Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques, al Campus de 
Castelló, serà de 20 alumnes.

• Tots els estudiants abonaran una taxa de 10 euros com fons organitzatiu d’activitats.

• D’acord amb la normativa universitària general, si arribada la data de venciment del rebut, aquest no 
s’ha fet efectiu, la Universitat iniciarà el procés administratiu de declaració de morositat, la qual cosa 
comportarà, si és procedent, l’anul·lació de la matrícula.

• L’anul·lació de la matrícula per part de l’estudiant deurà sol·licitar-se per escrit al registre de la 
Universitat (Àgora de la Universitat). Una volta començat el curs acadèmic no procedirà ni la 
modificació, ni la devolució de la matrícula.
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Els alumnes de la Universitat per a Majors obtindran el carnet universitari que els acreditarà com 
estudiant universitari i que podran utilitzar per accedir a la biblioteca, beneficiar-se de descomptes a 
museus, cinemes, etc.

Els estudiants de la Universitat per a Majors tenen la possibilitat d’accedir a la biblioteca com usuaris de 
ple dret. Per a qualsevol gestió deuran presentar el carnet universitari.

La Biblioteca de l’UJI ofereix els següents serveis: informació bibliogràfica, consultes, préstecs, ordinadors, 
sala de treball, etc.

L’horari és de dilluns a divendres de 8.00 h a 22.00 h i els dissabtes de 9.00 h a 14.00 h.

L’assistència sanitària que s’ofereix als membres de la Comunitat Universitària es gestionada pel Centre 
Mèdic de la Universitat, situat a la planta baixa de l’edifici TD (Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals).

Les activitats acadèmiques programades fora dels espais universitaris, que requereixen una aportació o 
una inscripció per part dels estudiants per al pagament de trasllats, visites, dinars, etc. seran gestionades 
a través de l’empresa CIDET.

La Universitat per a Majors es proposa oferir qualitat en els seus estudis i entre els seus objectius 
destaquen els següents:

• Concreció i desenvolupament d’un pla d’estudis flexible i adequat als interessos dels estudiants 
majors.

• Adequació de la metodologia didàctica.

• Incorporació de les TICs als processos de formació.

• Avaluació del programa a través d’enquestes: als tècnics, al professorat, de les matèries, de l’impacte 
social, etc.

• Identificar les aptituds que desenvolupen els estudiants.

• A la pàgina web http://mayores.uji.es es pot trobar l’avaluació interna de qualitat.

CARNET D'ESTUDIANT

BIBLIOTECA

CENTRE MÈDIC

CRITERIS DE QUALITAT

ORGANITZACIÓ ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ
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NORMES DE
CONVIVENCIA

La Universitat per a Majors situa la seva conducta en l’horitzó definit pel Codi Ètic de la Universitat Jaume 
I, aprovat pel Consell de Govern del 28 de juny de 2017 i que vincula a tota la comunitat universitària de 
l’ UJI. http://www.uji.es/institucional/rsu/codietic/ 

Les normes que l’alumnat de la Universitat per a Majors té ara a les seves mans no són més que una 
especificació en forma de codi de bones pràctiques per a garantir una bona convivència. Seguint-les 
es podrà marcar la diferència als grups, tant dins de les aules com a les parts pràctiques de la formació 
universitària per a majors. Aquestes normes de convivència són les següents:

L’estudiant ha d’arribar puntual a classe –mai més tard– així com no eixir de l’aula fins que el professorat 
haja conclòs la classe –mai abans. Els casos particulars per qüestions de salut seran prèviament informats 
al professorat.

L’alumnat no signarà mai a les fulles d’assistència per cap company o companya i al desenvolupament dels 
treballs no farà ús del plagi.

Dins de l’aula l’estudiant ha d’apagar completament els dispositius electrònics: telèfons mòbils, ordinadors, 
tablets, etc. Només es podran utilitzar per a fer el seguiment de les classes tal i com indique el professorat.

• El silenci és essencial per a facilitar el procés d’escolta activa i de comprensió. No es pot parlar amb 
els/les companys/es en els moments d’exposició per part del professorat o quan un/a company/a està 
intervenint.

• Les intervencions a l’aula han d’estar mediades pel professorat. Per tant, cal demanar la paraula per no 
interrompre exposicions o intervencions dels/les companys/es.

• En tot moment hi ha que respectar les dinàmiques i la llengua utilitzada pel professorat.

• Les preguntes han de ser facilitadores de l’aprenentatge per a tots i totes.

El tracte ha de ser respectuós amb tot el personal de la Universitat i amb les normes de la Universitat així 
com en les activitats pràctiques que tenen lloc fora de l’UJI el compliment de les normes que estiguen 
establertes per a tot el grup.

Qualsevol incidència serà comunicada a la Direcció Acadèmica (esteban@uji.es) per part del professorat, delegats d’aula, 
alumnat o personal tècnic amb la finalitat d’aportar les mesures que permetisquen restablir la bona convivència i el respecte 
al nostre Codi Ètic i Normes de convivència.

Normativa aprovada al Consell Assessor de la Universitat per a Majors el 21 de juliol de 2017 i que recull els suggeriments 
del Consell d’Estudiants de la Universitat per a Majors realitzat el 16 de juny de 2017.

PUNTUALITAT

HONESTEDAT ACADÈMICA

UTILITZACIÓ DELS DISPOSITIUS MÒBILS

CORRECCIÓ A L'AULA

RESPECTE A LES PERSONES I A LES NORMES DE LA INSTITUCIÓ I DEL GRUP
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Com complement a la formació educativa de l’estudiant i orientats a l’encontre en diferents contexts 
culturals, socials, artístics i geogràfics s’oferissen de forma trimestral Tallers.

Aquests tindran una duració mínima d’1,5h. i màxima de 12h. L’estudiant de forma trimestral podrà 
inscriure’s a la secretaria de la Universitat per a Majors. La inscripció dels mateixos variarà en funció de 
la duració dels tallers. Segons la dedicació acadèmica es computaran en l’expedient acadèmic els crèdits 
optatius corresponents.

TALLERS

Fotografia Micologia

Astronomia Nutrició

Producció 
Audiovisual

Redacció i 
comunicació

Encontres 
dialògics WikiSènior

Viure l’Òpera 
i el Teatre Senderisme

Teatre Pirotècnia
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