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

L’educació és la clau 
per  al 
desenvolupament de 
les persones, és un 
element decisiu per a 
la societat del 
coneixement i de la 
cultura, un factor bàsic 
per aconseguir la 
igualtat d’oportunitats.



L’aprenentatge al llarg 
de tota la vida propicia 
la cohesió social que és 
un element fonamental 
per a construir 
comunitat i per generar 
qualitat de vida.

En la Universitat per a 
Majors es pretén crear 
espais de reflexió i de 
llibertat per a l’intercanvi 
de coneixements i 
experiències, a més 
d’oferir una proposta 
real per a les relacions 
intergeneracionals.
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Progressió dels estudiants 
matriculats en la 

Universitat per a Majors



• La Universitat 
per a Majors ha 
matriculat en els 
seus cursos 
1.407 persones.



295
242

216

1er Cicle
2n Cicle
Seus

Total estudiants: 753753

Distribució dels estudiants
matriculats al Curs

2008-2009



117
54

107 Grup A
Grup B
Grup C

4260

114

Seu de l'Interior

Seu del Nord

Seu dels Ports

108

93

941er Curs
2n Curs
3r Curs

Total estudiants: 753753
216 216 SeusSeus
537 Campus de Castell537 Campus de Castellóó



Crèdits 
troncals

Projecte final 
de cicle

Crèdits 
Totals

Primer
Curs

19 19

Segon
Curs

19 19

Tercer
Curs

17 2 20

Total 49 2 60

Total hores 1r Cicle: 1200 1200 horeshores lectiveslectives

Docència - Primer cicle



Per al curs acadèmic 2008 – 2009 s’establiren 3 grups diferents per 
al segon cicle amb  6 assignatures específiques per a cada un. En 
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



Total d’hores impartides 1r Cicle: 1200 h

Total d’hores impartides 2n Cicle: 210 h

Total d’hores impartides Seus: 510 h

PROFESSORAT IMPLICAT EN LA 
UNIVERSITAT PER A MAJORS: 116



Els estudiants no són considerats 
merament com receptors 
d’ensenyament, sinó que són 
reconeguts com a estudiants actius 
d’investigació universitària. 
En el curs 2008/2009 s’han realitzat 
18 treballs d’investigació, 8 dels 
quals van ser defensats públicament.
La tutorització i seguiment en la 
realització d’estos treballs per part de 
professors universitaris garanteixen 
un alt nivell de qualitat.

Treballs 
d’investigació



Treballs d’investigació
Prova de la qualitat d’estos treballs, aquest curs 

s’han publicat 2 llibres corresponents a treballs 
d’anys anteriors:

• Concha Climent. “Guia de la 
plaza Santa Clara”. 
Professora: Fàtima Agut

• Jose Maria Arquimbau. “El 
Colegio Universitario de 
Castellón”. Professor: 
Salvador Cabedo



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. 



450 estudiants matriculats en activitats 
permanents, el 60% de l’alumnat. 

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

255 hores d’anglès, distribució en tres 
nivells diferents i amb pràctiques de conversa.

Docència 
Activitats permanents



Classes d’idiomes

• 108 estudiants han 
estat matriculats en 
aquestes classes 

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

Anglès bàsic
Anglès bàsic II
Anglès mitjà
Anglès superior 

• Grups de conversa 



Curs a la University
Queen Mary 
University of London

• El programa de majors compromès en la qualitat 
universitària de la seva docència  universitària ha consolidat 
l’estada en una universitat anglosaxona per a l’estudi de 
l’anglès. 

• Del 21 al 29 de juny un grup d’estudiants faran aquesta 
estada a la Queen Mary University of London



--Noves Tecnologies:Noves Tecnologies:
-Investigació
-Docència 
-Difusió i promoció



El desenvolupament de les noves tecnologies es 
considera summament positiu, ja que 

contribueix a una major integració de les 
persones majors en el món de la informació i la 

comunicació.

En l’actualitat el 68% dels estudiants matriculats 
en la Universitat per a Majors llegeix el correu 

electrònic de forma habitual i la majoria 
accedeix a la web, als materials en xarxa, etc.

Docència 
Noves 
Tecnologies



Classes de Noves 
Tecnologies

• 219 estudiants han 
estat matriculats, en 
Castelló en estes 
classes 

• S’han establert sis 
nivells diferents i 
vuit grups:

Bàsica 
Mitjana
Avançada
Ofimàtica I
Ofimàtica II
Fotografia Digital



Materials Docents de Noves 
Tecnologies

• S’han realitzat 2 manuals 
corresponents a activitats 
permanents, juntament amb 
2 butlletins de pràctiques per 
a recolzar l’aprenentatge dels 
nivells d’informàtica i 
d’Internet



Difusió i promoció de 
les TIC a la pàgina 

http://mayores.uji.es

•El servidor web mayores.uji.es ha servit 389.389 pàgines 
entre octubre 2008 i juny 2009, corresponents a 68.223 
visites, demostrant el gran interès tant dels alumnes com 
d’altres visitants estrangers (Llatinoamèrica i també Europa)

•La portada ha sigut actualitzada 114 vegades, el que prova 
un gran dinamisme

•S’han col·locat 298 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



Projecte: 
WikiSènior

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

http://www.mayores.uji.es/wiki

La WikiSènior és una ferramenta de la web 2.0 que vol 
permetre que els coneixements i les idees dels majors 
flueixen de forma dinàmica en la Red: la gran autopista 

de la informació.

http://www.mayores.uji.es/wiki


Preparació i Curs de 
la Web 2.0 i la 
WikiSènior

Per a dur a terme aquest projecte un 
grup d’estudiants va haver d’aprendre 
la utilització de la Web 2.0 per després 
poder introduir continguts.  

La WikiSènior de la Universitat per a 
Majors té una doble utilitat: compartir 
coneixements entre tots i aprendre des 
d’una perspectiva activa com s’està
creant el coneixement en la societat 
virtual, sent d’esta forma partícips i 
protagonistes. 

La WikiSènior compta amb 154 
articles, 53 articles dels quals han 
passat a portada. Ha tingut més de 
11.100 visites des de la seua
inauguració.



Presentació Internacional de la 
WikiSènior de l’UJI





Investigació
La Universitat per a Majors ha  

participat, en els últims anys, en 
programes intergeneracionals, 
formant part de la red 
Intergeneracional Espanyola. 

La Universitat per a Majors coordina 
en l’actualitat l’Associació 
d’aprenentatge Grundtvig:  
ActiveICT i participa en el projecte 
de cooperació multilateral E-Vita. 

A més, la Universitat per a Majors, 
també ha estat present en 
congressos i seminaris 
internacionals.



Es tracta d’una associació 
d’aprenentatge Europea 
“Grundtvig”, que té com  
objectiu investigar i promoure 
una participació activa 
mitjançant les Noves 
Tecnologies de la informació 
i la comunicació a totes les 
edats.

Està composta per 12 
institucions: Universitats, 
Instituts de recerca,  
organismes d’ensenyança i 
gestió, a més de governs 
locals.

Projecte 
activeICT



En novembre es va realitzar en 
la Universitat Jaume I la 
primera reunió de treball i 
intercanvi d’estudiants: 
finlandesos, polonesos, 
romanesos, portuguesos, 
italians, letons i alemanys.

El segon meeting va ser a 
Udine, Itàlia, al  mes de març.



Congresos i conferències 
internacionals

La presència en congressos 
internacionals, la publicació
d’articles i conferències és 
mostra de l’esperit 
investigador de la Universitat 
per a Majors, on es pretén 
innovar, millorar i avançar en 
l’àrea de l’educació en majors.

International Scientific Conference
“Society. Integration. Education”

Febrer 2009. Rezekne. Letònia
2 articles presentats i defensats

International Conference on 
Education and New Learning
Technologies 

Juliol 2009. Barcelona
3 articles acceptats



El grup d’investigació i  
desenvolupament de la 
Universitat per a Majors forma 
part del projecte europeu de 
cooperació transversal “e-vita”. 
En aquest projecte es pretén 
establir un marc pedagògic i 
una ferramenta per a possibilitar 
una educació intergeneracional 
a través de les noves 
tecnologies i els jocs.
La primera reunió de treball va 
ser en la Universitat Politècnica 
de Milan, del 8 al 10 de gener.

Aquest projecte té una duració 
de dos anys i participen 
universitats d’Alemanya, Itàlia,  
Portugal, Regne Unit, Grècia i 
Espanya.



Difusió i presència
• La Universitat per a Majors, 

representant a la Universitat 
Jaume I i a Castelló, ha estat 
present a nivell provincial, 
nacional i internacional.

• La difusió m itjançant 
conferències, s’ha complementat 
amb referències en premsa i 
revistes, a més de televisió i ràdio.

• La difusió ha sigut

– Província: la Vall d’Uixó, Oropesa, 
Morella, Sagunt..., 

– Nacional: Madrid i xarxes 
nacionals, 

– Internacional; en congressos a 
més de xarxes d’universitats 
europees.



S’han realitzat un total de 34 
activitats de Dinamització 
Socio-Cultural, que han 

suposat més de 200 hores de 
docència fora de les aules 

universitàries. 

Activitats de Dinamització 
Socio-Cultural
Permeten descobrir i aprendre de 
forma pràctica. És el complement 
perfecte a la teoria.

Es tracta de visites als museus i als 
espais d’art representatius de la 
nostra província i dels voltants. 
D’aquesta manera es crea un  
concepte nou per a molts dels 
nostres estudiants, com és el de l’oci 
cultural.



Cicle de conferències 2008-2009

• “Crisis alimentària i els seus 
efectes en els països menys 
desenvolupats”
• “Entre Obama i Sarkozy; la 
comunicació política moderna”
• “Les dones i la ciència”
• “Un passeig per la ciència: de 
Newton als àtoms artificials”
• “Una mirada física a les ciències 
de la vida”

A més de la docència troncal, amb el 
cicle de conferències es pretén oferir 
i tractar temes d’actualitat, polèmics 
o que senzillament 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.



Curs d’envelliment 
productiu i voluntariat 

• Qualsevol persona té el dret i deure de col·laborar per a 
ajudar i construir un món millor. Ser major no és una 
excepció.

• En aquest curs acadèmic, es va realitzar un curs de 
formació de voluntariat 
– Ecologia (reforestació)
– Cultura (gestió d’informació,  amb el professor V. García)
– Histories de vida (intergeneracionalitat)



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 
aconseguisquen 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 la igualtat d’oportunitats i  
l’accés als Programes Universitaris per a Majors.



Docència de les Aules per a 
Majors a les Seus

• 27 sessions a la Seu dels Ports (Morella - 
Vilafranca)
• 37 sessions a la Seu del Nord (Vinaròs – 
Sant Mateu)
• 33 sessions a la Seu de l’Interior (Sogorb)
• 9 sessions a Castelló
• 12 Activitats de Dinamització Socio-Cultural
• 180 hores d’activitats de Noves Tecnologies

Total: 510 hores



Activitats extra-acadèmiques
Com a complement de la programació acadèmica, la 
Universitat per a Majors també recolza i coordina la 
realització d’altres activitats.
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”



••GrGrààcies al teatre cies al teatre éés possible descobrir i potenciar s possible descobrir i potenciar 
habilitats personals (interpretacihabilitats personals (interpretacióó, memòria, etc)., memòria, etc).

••SS’’han estrenat dos noves obres: han estrenat dos noves obres: Contes en vers Contes en vers 
per a xiquets perversosper a xiquets perversos i i AcAcíí no paga ni Dno paga ni Dééu!u!

••Una de les Una de les actuacions es va fer a favor de actuacions es va fer a favor de 
ll’’AssociaciAssociacióó de Familiars i Malats de Familiars i Malats dd’’AlzeimerAlzeimer..

Taller de Teatre



Taller de Cant

Aquest taller va 
preparar intensament 
els Concerts de Nadal i 
han tingut una sèrie de 
classes pràctiques i 
magistrals al llarg del 
curs.



“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 18 sortides, amb un 
total de 270 quilòmetres 
recorreguts i 58 persones 
inscrites.

Del 23 al 28 de d’abril, 25 
alumnes, van realitzar diverses 
sortides pels Pirineus.

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 

“vox-radio” 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. 

8.000 8.000 exemplarsexemplars de de 
““RenaixementRenaixement””, , durant aquest
curs 08-09, s’han difós per tota tota 

la provla provííncia i la resta ncia i la resta 
dd’’universitats per a majors.universitats per a majors.

Revista 
Renaixement

http://www.azahardelmediterraneo.com/es/index.htm


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..







Bon estiuBon estiu!!

“Els objectius bàsics de 
l’educació deuen ser aprendre a 
aprendre, aprendre a resoldre i 

aprendre a ser un mateix”
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