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Programa de formació permanent

• 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 creixements adequats a

totes les edats, com des de la responsabilitat individual que tot el món

ha d'assumir en la societat actual:

Societat dinàmica 
i canviant, on la 

formació i 
l'estudi...

...són necessaris 
per a poder 
participar 

activament...

... en un moment 
de nous reptes i 

oportunitats



Objectius de la 

Universitat per a Majors
Oferir un

espai adequat 

per al debat 

científic i cultural

Proporcionar
l’accés al coneixement, 

fomentant la 

participació social i

cultural

Fomentar i

adquirir 
competències bàsiques. 

Promocionar la salut i

hàbits de vida 

saludables

Facilitar el 

desenvolupament 

dels coneixements 

dels estudiants 

majors L’any 1998, la Universitat Jaume I, va iniciar 
el Programa de formació permanent 
Universitat per a Majors



Distribució dels estudiants

▸ Aquest curs 998 estudiants han estat

matriculats al programa de formació

permanent.

95

78

74

Graduat Universitari
Sènior: 247

1r Curs
2n Curs
3r Curs

97
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Postgraduat Universitari Sènior:
440

Cultura i societat global A B

C D

Manifestacions del poder a la societat Conèixer i aprendre de forma interactiva



Aules per a Majors a les Seus

• Seu del Nord – Vinaròs - Sant Mateu

• Seu de l’Interior - Sogorb

• Seu dels Ports – Morella - Vilafranca

• Seu del Camp de Morvedre – Sagunt 

33

135

40

103

Aules per  a Majors a les Seus: 311

Seu de l'Interior

Seu del Nord

Seu dels Ports

Seu del Camp de
Morvedre



1.
Docència



Oferta

▹ Assignatures troncals: 1.685 hores
▹ Grau: 580 hores

▹ Postgraus: 625 hores

▹ Seus: 530 hores

▹ Cursos Virtuals: 2 cursos semestrals

▹ Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques:  

1.080 hores

▹ S’han realitzat 603 inscripcions a les

diferents assignatures d’Aptituds

Tecnològiques i Lingüístiques, 469

persones en concret, per tant, el 63%

dels estudiants s’ha mostrat

interessat en aprendre noves

tecnologies i idiomes.



Espais i objectius

▸ Les classes han segut impartides en les Facultats de

C. Humanes i Socials, l’Escola Superior de Ciència i

Tecnologia i la Facultat de C. Jurídiques i

Econòmiques.

▹ També als diferents espais dels municipis amb

programa formatiu per a Majors i

indistintament.

▸ Una educació integral i completa, és aquella en la

qual s'afavoreixen coneixements però també

s'impulsen canvis d'actituds, es generen espais de

reflexió i trobada i es gestiona la transmissió de

coneixements, sense cap dubte, entre tots: docents i

alumnes, podem seguir millorant el nostre programa.



Metodologia

▸ En relació a la pedagogia que el professorat utilitza en

els diferents cursos del Graduat Universitari Sènior, en

els diferents Postgraduats, i en les diferents Aules per a

Majors a les Seus cal destacar el foment de la

participació activa de l’estudiantat.

▸ Són 98 els professors/es que participen com a docents.

Mostrem a continuació els tipus de metodologia utilitzada

pel professorat durant aquest curs 2017-2018:

Teòrica-
expositiva

63%Dinàmiques 
en equip

7%

Teòrica-
pràctica

15%

Pràctica
15%

Teòrica-expositiva Dinàmiques en equip Teòrica-pràctica Pràctica Distribució de la pedagogia utilitzada



Avaluació i qualitat

▸ S’ha presentat l’Informe del professorat, amb l’objectiu de

posar de manifest la descripció del professorat implicat al

programa de formació permanent de la

Universitat per a Majors de l’UJI.

▸ Les dades que s'han utilitzat pertanyen al Curs Acadèmic

2017-2018.

▸ Mitjançant aquest informe es pretén tindre una visió

general del professorat per poder observar la distribució

d'aquests en els diferents Cursos i Seus, així com el seu

tipus de figura, la categoria acadèmica i la pedagogia

utilitzada.



Resultats obtinguts

▸ La majoria de les classes són expositives. És important

assenyalar que una classe expositiva no és una classe

passiva sinó que s’ha de reflectir la diversitat de situacions i

clarament fer ús actiu i participatiu dels estudiants.

▸ Les diferents tasques en grup, és a dir, les dinàmiques en

equip, són un altre punt important i interessant dins del nostre

programa.

▸ A banda de tot el que s’ha comentat amb anterioritat,

comptem també amb tallers, seminaris, jornades, activitats

culturals, etc.

▸ Tenim tres títols propis aprovats per la nostra Universitat

corresponent, Graduat Universitari Sènior, Postgraduat

Universitari Sènior i Curs Sènior en Ciències Humanes i

Socials.

▸ Es promouen les aptituds i competències transversals

que afavoreixen un aprenentatge en actituds i habilitats

blanes.

▸ Les assignatures, cursos i tallers són dissenyats per

complementar-se i potenciar-se; tallers, activitats

acadèmiques, ús de la tecnología educativa i un

aprenentatge actiu i creatiu.



Aptituds 

Tecnològiques 

i Lingüístiques



Docència en Noves Tecnologies

▸ L'evolució de les inscripcions en les activitats de

Noves Tecnologies es pot observar al gràfic.

Aquestes activitats han segut amb el seu major

grau: Informàtica i Internet bàsic, mitjà i avançat, i

en menor mesurada tallers específics de fotografia,

wiki, fulls de càlcul, Tablet, MACs, entre altres.

Inscripcions en activitats

de Noves Tecnologies



L'aprenentatge de llengües 

estrangeres i vernacles

Aprendre a com 
aplicar els 

coneixements 
(tecnologia, 

idiomes, cultura, 
societat...)

Saber com 
afrontar els reptes 

socials 
(comunicació, 

creativitat, 
col·laboració...) 

Adaptació al canvi 
(iniciativa, 
curiositat i 

consciència).



L'aprenentatge de llengües 

estrangeres

▸En la societat del S. XXI es requereix de ciutadans

que tinguin competències transversals en tres

àmbits: aprenentatge de llengües (escoltar, parlar,

llegir i escriure), comunicació (transmissió útil) i

integració (adaptació i participació)

▸A més a més de la docència en llengües

estrangeres, s’han ofert activitats extra: dos Coffee

Talks: “We will talk about the Nordic Country.

TICTAC+55 Project”, “Understanding

today's youth”.

▸Tres Tallers de conversa: Bàsic, Bàsic II i

Intermedi-Avançat.

▸Tres Tallers de Watching films. 120 estudiants han

participat en aquestes

accions formatives



Estada a la 

Universitat de 

Malta

▸ Un grup de 27 estudiants i dos responsables

de la Universitat per a Majors de la

Universitat Jaume I, van realitzar una estada

d’immersió lingüística i cultural, per a

fomentar l’aprenentatge i l’ús de l’anglès en

la Universitat de Malta.

▸ Del 9 al 16 de setembre, van participar

durant el matí en les activitats formatives

coorganitzades amb la Malta University

Language School i durant la vesprada en

diferents activitats culturals i acadèmiques,

coordinades per la Universitat per a Majors,

per tal de facilitar aquest aprenentatge dins

d’un context real i útil.



TALLERS: complement formació 

educativa
Tres models d’educació 

permanent

▸ Segons el marc educatiu de la Unió Europea, existeixen tres models d'educació

permanent:

▸ El primer d'ells és aquell que entenem com més estructurat i amb pautes metodològiques establertes

principalment a l'aula; expositives i de desenvolupament grupal.

▸ El segon, encara que amb intenció formativa directa i objectiva, no exigeix d'estructura ni pedagogia

rígida encara que aquesta siga perfectament coneguda i reconeguda pel docent.

▸ L'educació informal és aquella que no pot planificar-se linealment perquè es desenvolupa d'una

manera espontània però sí que pot afavorir-se en entorns o grups en els quals existeixen objectius

comuns de desenvolupament.

▸ Dins de l'oferta acadèmica complementària de la Universitat per a Majors es programen

trimestralment diferents tallers com a complement a la formació educativa de l'estudiant i

orientats a la trobada en diferents contextos culturals, socials, artístics i geogràfics.

Formal

No formal

Informal

Tenen en comú el mètode d'aprenentatge: pràctic i amb 
referència directa al tema d'estudi així com la varietat i 

especificitat dels temes desenvolupats. 

"Viure l'òpera i el teatre", "Descobreix el teu entorn", "Edició 
fotogràfica i creació d'àlbums digitals", “Aprenentatge de 

Tablets i Smartphones”, “Introducció als fulls de càlcul amb

Excel”, "Art Rupestre Llevantí”, “Taller de MAC” 



19 Tallers realitzats a les Seus i 35 Tallers 

diferents al Campus de Castelló. Amb una 

participació d’un 80% de l’alumnat matriculat

Coneix Castelló

Is the color of gold, butter 

and ripe lemons. In the 

spectrum of visible light, 

yellow is found between 

green and orange.

Aspectes pràctics de la 

teva salut

spectrum.

Taller de Nutrició

La llum de la memòria Taller de Climatologia

spectrum.

Història de les religions

Taller les Terres del 

Senyor Rei D'Aragó

Aprenentatge en Xarxa

http://mayores.uji.es/joomla/images/2017/portada/cartografia-corona-aragon-menador-uji.jpg
http://mayores.uji.es/joomla/images/2017/portada/cartografia-corona-aragon-menador-uji.jpg


Conferència "Art Rupestre Llevantí”



MONOGRÀFICS 

i cursos virtuals

▸ Els monogràfics tenen com a objectiu l'aprenentatge

exhaustiu d'una matèria, és a dir, es tracta amb

detall un tema específic, ja que l'estudiant està

cursant-lo durant un període lectiu de 5 mesos. Entre

l'oferta de monogràfics dos poden cursar-se de

forma virtual i quatre de forma presencial.

▸ Els Monogràfics virtuals aquest curs han sigut:

“Patrimoni rural imprescindible de Castelló”, impartit

pel Prof. Javier Soriano i "Què passa amb la

joventut? Una mirada sociològica a la gènesi,

evolució i situació actual de la joventut" impartit pel

Prof. Vicent Querol.

▸ Les avaluacions d’aquests cursos donen per

satisfactori i molt satisfactori l'aprenentatge que s'ha

dut a terme en aquests dos monogràfics, ja que els

resultats aportats pels estudiants que han tingut

aquesta docència són molt positius.



2.

Reconeixement Recerca i anàlisiConeixement

Recerca de 

l’estudiantat



Aprenentatge intervingut per la recerca:

projectes d'anàlisi, transmissió i recerca

▸ Els estudiants matriculats al programa de formació permanent de l’UJI han

desenvolupat durant aquest curs i a través de dinàmiques i pedagogies

adequades a cadascun dels seus grups, diferents projectes d'anàlisi,

transmissió i recerca.

▸ Aquest és un procés d'aprenentatge i transmissió que es realitzarà en tres

passos (segons la recomanació de la LOMCE): 1) reconeixement del saber

previ i capacitat per a destriar allò que ens interessa. 2) coneixement de

la disciplina i el contingut- desenvolupar del tema i 3) estratègies de recerca i

anàlisi.

▸ Els estudiants de Tercer curs del Grau Sènior han realitzat 22 Projectes Final

de Grau, desenvolupant una recerca, sempre tutoritzada per un professor/a

de l’UJI.

Aprendre a aprendre

• Ficant en pràctica la 
teoria i la praxi

Treball independent

• L’acció, la recerca, la 
teoria i la transmissió



▸ S’han realitzat 22

projectes de recerca.

Amb la participació

directa de tutorització

i assessorament de

19 tutors/tutores de

l’UJI.

▸ Estudiants que han realitzat el projecte Final de Grau en Tercer Curs.



▸ L'últim dels requeriments és la plasmació i transmissió d'aquesta recerca. Un

procés apassionant on l'estudiant podrà desenvolupar i estudiar el tema que

vulgui.

▸ Els estudiants de segon curs de Postgrau, seguint les mateixes dinàmiques i

objectius que els que van tenir en el Grau, han de realitzar un projecte

d'anàlisi:

▸ Amb el propòsit que el coneixement siga públic i puguem tots compartir-lo,

aprofitar-lo i gaudir d'ell, aquests treballs estan públics en la Biblioteca Virtual

Sènior. Aquesta és la “web del coneixement Sènior”, un espai que permet

registrar els projectes i ressenyes d'anàlisi i recerca que es generen des del

programa formatiu, Universitat per a Majors.

La Universitat valora molt la
realització d'aquests projectes i
us anima a tots a seguir en la
línia del desenvolupament de
coneixements, de la transmissió i
espera que l'acte de defensa siga
un exemple de tot açò.



▸ Protagonistes del seu propi

procés d'aprenentatge:

constància, capacitat de

conciliació, de recerca i

finalment de presentació

pública.

▸ Presentació de treballs

realitzats pels estudiants de

segon curs. S’han realitzat 17

projectes educatius d’auto-

aprenentatge.



Treballs d’aprenentatge actiu a les SEUS

▸ Durant tot el curs acadèmic s'han realitzat 23 projectes de

desenvolupament educatiu en les diferents Seus. El dijous 24 de maig, es

va realitzar la defensa d'alguns d'ells al Casal Jove del Port de Sagunt

(Seu del Camp de Morvedre).

▸ L'educació d'adults està encaminada no tant a deixar-se portar pel propi

procés d'ensenyament sinó que ha d'aprofundir en el desenvolupament i

l'aprenentatge, per a açò fa falta que siga el propi “aprenent” el que

s'implique en aquest procés, adquirint una sèrie de competències:

capacitat d'anàlisi, resolució de nous plantejaments, execució del

pensament crític, capacitat per a aprendre de forma autònoma i foment

de la transmissió de nous coneixements.

▸ Està planificat dins del seu pla d'estudis acadèmic la realització d'un

projecte de desenvolupament educatiu: ha sigut treballat al llarg de tot el

curs mitjançant l'exposició teòrica de la temàtica, la gestió de grups,

la tutorització del procés i la conclusió.



És a final d'aquest procés quan es planifica una presentació 

pública que compleixi amb l'objectiu de transmissió del 

coneixement i posada en valor. 

En total s'han realitzat vint-i-u, d'entre ells i a votació dels 

propis estudiants es van presentar en públic a la Seu del 

Camp de Morvedre, dos per cada seu.

http://mayores.uji.es/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0404.jpg
http://mayores.uji.es/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0404.jpg
http://mayores.uji.es/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0421.jpg
http://mayores.uji.es/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0421.jpg
http://mayores.uji.es/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0442.jpg
http://mayores.uji.es/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0442.jpg


3. 
Projectes 

d’innovació educativa

First

Second

Last



Projectes 
Europeus

Dins del programa Europeu 

d’Educació Erasmus+, es 

realitzen dos tipus d'accions

• Per a la formació i 

adquisició de capacitats i 

competències

• Per a la innovació educativa

En aquests dos tipus, es 

promou una millora, qualitat i 

major impacte de l’educació a 

totes les edats.



http://mayores.uji.es/joomla/images/2017/portada/CLEAR_Staff_Week.jpg
http://mayores.uji.es/joomla/images/2017/portada/CLEAR_Staff_Week.jpg


Finalització del projecte 
EHLSSA

▸ El projecte EHLSSA ha finalitzat

amb la proposta d’un marc

metodològic per a l’oferta de

cursos virtuals a persones majors.

▸ Altres institucions poden ara

aprendre, adoptar, i oferir noves

oportunitats educatives de qualitat

de forma online.



14 i 15 de desembre 2017 
Conferència per la cooperació
Transnacional Europea: Impact+

▸ Conferència de coordinadors de

projectes Europeus, en Birmingham per

la consulta i desenvolupament d’accions

cap a una major difusió i impacte dels

projectes europeus Erasmus+.



Presentació del programa de 

formació permanent de l’UJI al 30 

aniversari del programa Erasmus+

Albacete, 9 d’ octubre 

de 2017



Participació en la 1st International

Staff Week de l’ UJI

▸ Del 23 al 27 d'abril de 2018, 53 representants de

diferents universitats europees van participar en la

"1st staff training week", esdeveniment organitzat

per l'Oficina de Relacions Internacionals de la

Universitat Jaume I, i on la

Universitat per a Majors ha participat com a ponent

en la sessió del dimecres al matí.

▸ En aquesta sessió, els participants han pogut

aprendre de primera mà el funcionament,

l'experiència, recomanacions, i bones pràctiques

per a la coordinació i desenvolupament d'un

Projecte Europeu.

Es va presentar de forma especial, el

projecte CLEAR (www.projectclear.eu).

L'equip d'innovació educativa de la

Universitat per a Majors és el coordinador.

http://mayores.uji.es/joomla/images/2017/portada/1st_Staff_Week_-_UJI_-_CLEAR.JPG
http://mayores.uji.es/joomla/images/2017/portada/1st_Staff_Week_-_UJI_-_CLEAR.JPG
http://www.projectclear.eu/


Dia internacional 

d’Internet

▸ El programa de formació permanent, Universitat per a Majors, ha tingut des

dels seus orígens molt present el desenvolupament, recerca i adaptació de

les TICs al context de les persones adultes, reconeixent que les noves

tecnologies possibiliten el coneixement i l'ús de noves formes de

comunicació i organització així com la consulta i creació de la informació.

D'aquesta manera han sigut molts els projectes engegats pel Seminari

Permanent de Noves Tecnologies: wikiSénior, Web, aules virtuals, blogs,

biblioteca virtual sènior, etc...

▸ El dijous 17 de maig de 2018, coincidint amb el Dia Internacional d'Internet

es van programar diverses conferències relacionades amb aquest dia. Així,

es va dur a terme a l’UJI la conferència "Mòbils i Tablets: nous

aprenentatges i reptes de l'era digital" impartida per la Dra. Mar Camacho

del Dpt. de Pedagogia de la Universitat Rovira i Vergili.

▸ Les Aules per a Majors a les Seus també van ser partícips d'aquest dia, els

estudiants de la Seu del Camp de Morvedre i la Seu de l'Interior, conferència

sobre "Vides digitals“ i els estudiants de la Seu del Nord, conferència sobre

“La seguretat a Internet”.

Les Nacions Unides, van establir el 17 de maig com el "Dia de la

Societat de la Informació i de la Tecnologia", per a recordar-nos que la

societat de la tecnologia, present i futura ha de construir-se centrada en

les persones, inclusiva i orientada al desenvolupament.

Ens unim a aquesta proposta afavorint mitjançant l'educació un accés,

ús i aprofitament útil i constructiu per a totes les edats.

http://mayores.uji.es/joomla/images/2017/portada/Cartel_Dia_internacional_de_Internet_Web.jpg
http://mayores.uji.es/joomla/images/2017/portada/Cartel_Dia_internacional_de_Internet_Web.jpg


Tan important com formar i que els

estudiants adquirisquen noves

competències i habilitats, és

promoure la transmissió del

coneixement

▸ Amb aquest principi facilitem eines i entorns perquè els estudiants puguen publicar

les seues recerques en la xarxa. La xarxa Internet fa possible que amb un baix

cost, la informació estiga disponible de forma global i immediata. Seguint els

principis d'una web oberta i participativa, totes les persones, des de qualsevol part

del món poden accedir a tots els fons que en ella es troben "allotjats", aquests han

anat creixent amb el temps i en l'actualitat es troben dividits en diverses categories:

projectes de recerca, publicacions i materials audiovisuals.

▸ Els diferents projectes de recerca i anàlisi que realitzen els estudiants de

la Universitat per a Majors són, sense cap dubte, la base d'aquest espai de

transmissió, aquests apareixen categoritzats i arxivats perquè després siga

possible trobar-los per temes o per paraules claus. Es poden trobar els projectes

realitzats en: http://www.bibliotecavirtualsenior.es

http://www.bibliotecavirtualsenior.es/


Inici del projecte CLEAR: ús del

coneixement com a valor afegit

▸La reunió d'inici del projecte, coordinat per la Universitat per a Majors, va tindre lloc

els dies 11 i 12 de desembre en l’UJI.

▸La Universitat Jaume I inicia el projecte Europeu CLEAR dins del Programa Erasmus+

d'innovació educativa K2, juntament amb altres 6 institucions europees amb una

durada de 28 mesos.

▸El projecte "Recursos per a la formació i reutilització del coneixement en una

economia circular" (amb acrònim CLEAR) té com a objectiu principal el disseny de

materials formatius, afavorint les prioritats de la Unió Europea del foment de la

iniciativa i la competitivitat i promoure l'economia circular a través de la servitització.

▸CLEAR produirà activitats educatives i eines online per a facilitar l'adquisició de

competències i habilitats en diferents nivells educatius; universitat, formació

empresarial, formació a formadors... d'una forma flexible i adaptativa.

▸L’UJI, com a coordinadora del projecte, tindrà la responsabilitat de l'adreça en la

creació de l'eina digital que serà usada per institucions educatives en els seus cursos i

la realització de les proves pilot.

http://mayores.uji.es/joomla/images/2017/portada/proyecto.jpg
http://mayores.uji.es/joomla/images/2017/portada/proyecto.jpg


Focus-group, reflexió entre 

parells del projecte europeu 

"Clear"

▸ El projecte CLEAR, està motivat pel problema que el vast

ús dels recursos utilitzats per la humanitat està creixent, a

causa del creixement de la població mundial i a l'augment

del nivell de vida. Encara que Europa lidera el món en el

reciclatge i és un jugador important en la fabricació,

l'aspecte innovador i del servei és molt baix. Açò es podrà

millorar a través d'un negoci de servitització d'economia

circular (CE).

▸ Un grup d'estudiants va participar en un "focus-group" on

s'han tret conceptes, idees i pràctiques que després

formaran part del manual didàctic del projecte CLEAR,

d'aquesta manera, podem partir de les necessitats i del

coneixement existent per a dissenyar un producte educatiu

més efectiu.
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Primera mobilitat del projecte 

Erasmus+: TICtac+55 en Sastamala

(Finlàndia)

▸ S'ha dut a terme la primera mobilitat en el marc del projecte CA204

(Convocatòria Erasmus+) TICTac+55, "Tècniques d'Aprenentatge

Combinades en l'ensenyament de les TIC per a persones majors de 55

anys". Aquest projecte, coordinat des de l'Aula de Majors+55 de la

Universitat de Màlaga compta amb un consorci de Programes

Universitaris per a Majors a nivell nacional on també participen les

Universitats d'Alacant, Castelló, Salamanca i A Corunya.

▸ Es centra en el desenvolupament de 6 mobilitats al llarg de 2 anys i on

participen docents d'aquests programes a fi d'aprendre diferents

recursos i metodologies que fomenten l'aprenentatge de competències

digitals en l'alumnat adult i major. Com a resultat d'aquest projecte

s'elaborarà un manual de manera col·laborativa per tots els participants

amb continguts producte de les diferents mobilitats i es

desenvoluparan, a més, tallers o conferències en les institucions

participants per a la divulgació dels principals aspectes apresos.
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III Trobada de Programes Sèniors 

de les Universitats de 

la Xarxa Vives

A la Universitat d'Alacant els dies 21 i 22 de setembre va tindre lloc una

trobada dels Programes Sèniors de les Universitats de la Xarxa Vives en

el qual responsables dels mateixos han participat en sessions plenàries i

fòrums de debat.

Aquesta jornada va servir com a espai de reflexió sobre els nous perfils

sociodemogràfics, necessitats i inquietuds de l'alumnat Sènior, constatant

l'heterogeneïtat dels mateix, la diversitat intergeneracional, cultural i

personal.

Un altre dels aspectes desenvolupats ha sigut la presentació d'un informe

sobre “visibilitat dels PUM” presentat per la Universitat Jaume I i la

Universitat Pompeu Fabra i la proposta d'un “Curs

Interuniversitari: Etheria” que han treballat les Universitats d'Andorra,

Tarragona, Barcelona, Lleida i Castelló.

En l'actualitat són setze les universitats del territori Vives que

ofereixen programes de formació per a Sèniors, aconseguint un total

d'11.274 estudiants i amb una participació d'1.359 docents.
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Xarxa Vives

▸ Les responsables

de la Universitat

per a Majors

participen en la V

trobada dels

programes

sèniors de la

Xarxa Vives a

Palma.



Xarxa de Programes Universitaris 

per a Majors de les Universitats 

Públiques Valencianes

▸ Al llarg del curs s’ha treballat de

forma contínua amb la Xarxa

Valenciana d’Universitats per a

Majors, generant noves sinergies

i projectes.



4. 

Complement
Activitats de 

repercusió 

social

Programació 

acadèmica

Repercussió social



Com a complement a la 

programació acadèmica

Taller de 

Senderisme

Revista 

Renaixement

Donar vida 

a les 

paraules

Vox Sènior

Educació 

musical



Senderisme com activitat
educativa

▸ La pràctica habitual de Senderisme comporta beneficis físics i

psicològics, és així que l'activitat física-esportiva s'entén com

una necessitat de primer ordre per a les persones majors. És

necessari que estiga orientada adequadament. És

recomanable i fonamental per a la millora de les capacitats

físiques.

▸ Les marxes senderistes cerquen els plaers psíquic i intel·lectual

que arriben després de realitzar un esforç o activitat física. A

més es conjuguen gaudir de la naturalesa (que sempre s'ha de

respectar i afavorir la seua conservació, descobrint

meravellosos paisatges sovint desconeguts) i les relacions

socials amb companys.

▸ L'objectiu d'aquest Taller de Senderisme és augmentar,

mantenir i estimular la salut i la qualitat de vida de les persones

participants, tenint sempre present que l'exercici físic i l’esforç

que comporta no està renyit amb el gaudir.

▸ Aquest curs s’han realitzat 16 rutes per diferents llocs de

la província, a més el Camí de Sant Jaume al mes de

desembre i una activitat cultural i de trekking a Croàcia.
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Educació musical activa

▸ S'ofereix aquest taller al Campus de Castelló i a la Seu dels Ports (Morella-

Vilafranca) com a assignatura optativa i anual. Aquest Taller està dirigit als

estudiants que tinguen especial interès per l'adquisició de coneixements i tècniques

musicals, sent els objectius:

▹ Aprendre un repertori de cançons de diferents parts del món.

▹ Aprendre a afinar i treballar la veu per tal de cantar de forma conjunta així

com adquirir l'hàbit de cantar en grup.

▹ Introduir en les cançons a dues veus.

▹ Desenvolupar el gust per la música.

▸ De manera que es pretén aconseguir que els estudiants adquirisquen

coneixements musicals, especialment aquells que es refereixen al sentit auditiu així

com fomentar el gust per la música i la seua percepció artística. De la mateixa

manera, s'entén com un mètode de realització psico-social de la persona adulta:

que fomenta la seua autoestima, capacitat d'empatia i millor percepció de la seua

satisfacció personal.

▸ S’han realitzat diferents concerts de Nadal: a Vilafranca i Morella, a l'Auditori

Municipal Salvador Seguí de Sogorb per a totes les Seus, a la Basílica del Lledó a

Castelló. Concert de Magdalena al Teatre del Raval de Castelló i el concert de

Primavera a l’ermita de Sant Jaume de Fadrell de Castelló.

▸ Aquests concerts van ser reflex de l'entusiasme dels estudiants, del bon saber fer i

estar dels professors de música, que sempre ens sorprenen gratament amb la

musicalitat, posada en escena i ambient immillorables.
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Donar Vida a les paraules

▸ El teatre com a concepte educatiu, forma part de les tècniques

pedagògiques utilitzades per a desenvolupar les capacitats d'expressió i

comunicació dels estudiants centrant-se no només en les habilitats

lingüístiques de llegir, escriure, escoltar o parlar sinó, sobretot, en

l'habilitat de comunicar.

▸ Com a recurs didàctic ha sigut utilitzat en totes les èpoques i situacions,

i no ha de ser una activitat exclosa dels programes d'educació. En

aquesta disciplina es desenvolupen una gran quantitat d'aspectes que

ens ajuden a millorar la nostra qualitat de vida: la creativitat, l'expressió

oral, estimular la comunicació i la col·laboració entre els membres del

grup, s'afavoreix la memòria.

▸ El Taller d'Art Dramàtic, complint amb els objectius exposats: creativitat,

convivència, creació de nous pensaments, expressions, situacions i

reconeixement de sentiments, va preparar una adaptació d'obres del

poeta Federico García Lorca de les quals vam gaudir el 9 de maig en la

representació que es va realitzar al Teatre del Raval de Castelló.



Vox UJI Ràdio – Vox Sènior

▸ La Universitat Jaume I compta amb moltes eines per a la transmissió del

coneixement i la creació i desenvolupament de nous punts de vista, però

tal vegada el de més fàcil accés siga la Ràdio Universitària.

▸ L'emissora oficial de la Universitat Jaume I és Vox UJI Ràdio, aquesta

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, compta amb una programació realitzada en bona

part per l’estudiantat de l’UJI.

▸ En aquesta també els estudiants del Programa de formació Permanent

tenen una important participació: durant tot el curs lectiu, de forma

setmanal realitzen un programa de ràdio on transmeten, comparteixen i

desenvolupen tant les iniciatives que es realitzen en la Universitat per a

Majors com en els contextos socials més propers.

▸ S’han emès 32 programes.



Revista Renaixement

▸ Mitjançant la publicació d'aquesta revista es promou una difusió

del coneixement i experiències, facilitant que altres persones

puguen conèixer-les. Però és gràcies a activitats com aquesta

que s'afavoreix una visió de les persones majors, amb articles i

continguts que reflecteixen activitats i actituds cap a una

experiència vital positiva, eliminant estereotips i a més

enriqueix al nostre entorn.

▸ És una publicació on s'afavoreix “l'art de la transmissió de

coneixement”. Els majors han de rebre ensenyaments però

també poden donar moltes altres; és una responsabilitat per la

seva banda, un gest d'amor, de solidaritat i de compartir

sentint-se part activa de la societat.

▸ Aquest curs s’han presentat els números 40 (edició

especial i presentació al Casino Antic de Castelló), 41, 42 i

43.



Place your screenshot here

REPERCUSSIÓ 

SOCIAL CONEIX L’UJI

▸ 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 tothom ha d'assumir en la

societat actual; dinàmica i

canviant, on la formació i l'estudi

són necessaris per a poder

participar activament en ella.
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JORNADES DE 

PORTES OBERTES

▸ Per tal de donar a conèixer aquesta

oferta acadèmica i els serveis que l’UJI

ofereix a l'alumnat major es van

programar Jornades de Portes Obertes

a fi de què familiars, amics, veïns o

companys vingueren a conèixer la

Universitat, les seues Seus i l'oferta del

Programa de Formació Permanent.
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Blue

Is the colour of the clear 
sky and the deep sea. It is 
located between violet and 
green on the optical 
spectrum.

Red

Is the color of blood, and 
because of this it has 
historically been 
associated with sacrifice, 
danger and courage. 

Yellow

Is the color of gold, butter 
and ripe lemons. In the 
spectrum of visible light, 
yellow is found between 
green and orange.

Blue

Is the colour of the clear 
sky and the deep sea. It is 
located between violet and 
green on the optical 
spectrum.

Red

Is the color of blood, and 
because of this it has 
historically been 
associated with sacrifice, 
danger and courage. 



Fins al 26 de juny

▸ Per al curs vinent 2018-2019

156 persones han formalitzat

ja la preinscripció al programa

de formació permanent de

l’UJI, molts i moltes d’ells seran

a Setembre nous estudiants

d’aquesta Universitat.


