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Educació al llarg de tota la vida
• S’ha implantat en les institucions educatives formals en les tres últimes dècades: tant en centres

de Formació Contínua com en Universitats i han afavorit aquest tipus de programes la docència
dels quals encara no sent reglada sí que és formal.

• Aquesta consolidació es deu a l'augment de les necessitats formatives dels adults-majors que
coneixen i reivindiquen el poder formar-se, a l'obstinació de les institucions educatives per
afavorir aquest tipus d'oferta educativa i a la gestió del personal que dissenya i aplica aquesta
formació.

• Els docents implicats en aquest tipus de programes fan un esforç per adaptar-se als objectius i
necessitats dels programes universitaris per a majors; readaptació pedagògica, implicació i
desenvolupament de projectes culturals, socials i inter-culturals.

Objectius: generats per les 
competències bàsiques
que s'emmarquen en la 

Unió Europea

Programes: desenvolupats
des d'una perspectiva 

acadèmica i social

Estructures: formals, no 
formals i informals



Marc Educatiu de la Unió Europea
• Segons el marc educatiu de la Unió Europea, existeixen tres models d'educació permanent:

Cada model té les seves potencialitats i una educació integral hauria de fomentar-se els tres tipus,
ja que depèn del model, poden adquirir-se diferents competències i aptituds. Tenint en compte els
models anteriors, el Programa Pedagògic de la Universitat per a Majors ofereix en la seva
estructura acadèmica troncal un model formal amb un caràcter científic.

Formal: més estructurat i 
amb pautes 

metodològiques 
establertes principalment 
a l'aula; expositives i de 

desenvolupament grupal.

No formal: amb intenció 
formativa directa i 

objectiva, no exigeix 
d'estructura ni pedagogia 
rígida encara que aquesta 

sigui perfectament 
coneguda i reconeguda pel 

docent. 

Informal: no és planificar 
linealment perquè es 

desenvolupa d'una 
manera espontània però sí 

que pot afavorir-se en 
entorns o grups en els 

quals existeixin objectius 
comuns de 

desenvolupament.



Programa de Formació Permanent de l’UJI

• La Universitat Jaume I va iniciar el seu programa educatiu, Universitat
per a Majors en 1998, estant en l’actualitat plenament consolidat,
però amb permanent esperit de millora, avanç i adaptació.

• Amb la finalització del curs 2016-2017 han segut 2737 estudiants
diferents els que han participant en els 19 cursos acadèmics.

Afavorint així un envelliment actiu i col·laborant en la construcció d’una
societat del coneixement per a totes les edats.



Objectius de la Universitat per a Majors

Promoure: docència, 
investigació i 

dinamització cultural

Oferir: espai per al 
debat científic i cultural

Proporcionar: accés al 
coneixement, 

fomentant la creativitat 
i la participació social i 

cultural

Facilitar: el 
desenvolupament de 

coneixements dels 
estudiants majors

Impulsar: accés i 
utilització de les TICS

Fomentar i adquirir 
competències bàsiques

Promocionar la salut i 
els hàbits saludables

Estimular les relacions 
intergeneracionals





Curs 2016-2017
El 27 de setembre de 2016 es va celebrar la Benvinguda al curs 2016-2017 i avui dia
21 de juny clausurem aquest curs acadèmic. En total 962 estudiants han participat
com estudiants aquest curs.
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Hores de docència

•Docència establerta:
• Assignatures troncals: 1685 hores

• Grau: 580 hores
• Postgraus: 625 hores
• Seus: 530 hores

• Cursos Virtuals: 2 cursos semestrals
• Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques :  1080 hores

• S’han realitzat 603 inscripcions en assignatures d’Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques, 469
persones diferents, per tant, el 63% dels estudiants s’ha mostrat interessat en aprendre
noves tecnologies i idiomes.



El territori on està la Universitat per a Majors

• 671 estudiants al Campus de Castelló i 291 a les diferents Seus.



Classes al Campus i a les diferents Seus

• 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, 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.





Gestors de l’aprenentatge

• Al programa de formació permanent de la Universitat Jaume I durant aquest curs 2016-2017, 143 han segut
els professors i professores implicats en la docència del programa, sent la seva majoria docents del claustre
universitari de l’UJI.

• Cal destacar les col·laboracions d'experts en matèries que són convidats a participar en el desenvolupament
de temes i itineraris específics. Aquest grup de docents estan relacionats amb les àrees i matèries que es
desenvolupen en el Grau, Postgrau i les Seus, provenint de les quatre facultats de l’UJI: Salut, Ciències
Humanes i Socials, Ciències Jurídiques i Econòmiques i Escola Superior de Tecnologia i Ciències
Experimentals.

• Juntament amb els responsables del programa, les tècniques i els professors que han dut a terme els
continguts a aprendre.



Projectes Final de Grau
• La realització d'un projecte final de cicle representa la culminació del grau, en la

qual l'estudiant, després d'haver estat tres anys aprenent és capaç, de forma
tutoritzada, de realitzar una recerca sobre un tema específic a més de posar-ho
en valor públic i defensar-ho.

• 23 estudiants han realitzat el projecte final de grau.

• Objectius:
• Fomentar la participació, recerca, envelliment actiu, col·laboració, aprendre a aprendre
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Projectes d’Investigació: un procés 
d’aprenentatge significatiu i rellevant

• 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 això fa falta que sigui el propi "aprenent" el que s'impliqui
en aquest procés, adquirint una sèrie de competències: capacitat d'anàlisi,
resolució de nous plantejaments, execució del pensament crític, capacitat per
aprendre de forma autònoma i foment de la transmissió de nous coneixements.

• Els projectes de recerca s’han realizat en diversos cursos sent tutoritzats per les
tècniques del programa, tenint com a objectius: estimular, orientar i
acompanyar a l’"aprenent" en el procés d'aprenentatge.

• Segon curs s’han realitzat 15 treballs d’anàlisis i posta en valor de diferents
temes. Els estudiants de Postgrau 4. I en les Aules per a Majors 24 treballs dins
d’aquestes temàtiques: Seu de l’Interior: “Estudi antropològic d’un temps: la
nostra infantesa”, Seu del Nord “Projecte: Revivint el temps en imatges”, Seu del
Camp de Morvedre: “El nostre territori, les nostres emocions” i Seu dels Ports:
“Cultura popular i temps d’oci”.



Biblioteca Virtual Sènior

• Amb el propòsit que el coneixement sigui públic i puguem tots
compartir-ho, aprofitar-ho i gaudir d'ell, aquests treballs estan públics
a partir a la Biblioteca Virtual Sènior.

• La Biblioteca Virtual Sènior es va engegar en el curs 2014-2015 i s'han
visitat més de 29.205 pàgines de la mateixa, la qual cosa ens mostra
l'interès per conèixer els treballs de recerca que en ella es troben.

• Gràcies a la catalogació, organització i publicació en aquesta
plataforma, ara estan disponibles per a qualsevol persona.



Cursos on-line

• Durant aquest curs s’ha desenvolupat dos cursos on-line amb un
número d’inscrits de 133:
• "Espiritualitat i religiositat en l'Edat Mitjana“ – professora: Tania Muñoz

• "Història de la Ceràmica“ – professor: Joan Feliu

• L’anàlisi de les possibilitats, millores i noves propostes que en entorns
virtuals ens ha confirmat que podem seguir millorant als programes
per a majors. Seguint la dinàmica habitual dels cursos on-line en
finalitzar-los els estudiants han tingut la possibilitat de trobar-se i
realitzar una activitat presencial que complementi allò après en el
curs.



Cursos de tecnologia – 9 cursos i 8 seminaris  



Noves oportunitats per a 
aprendre una nova llengua

• Aprendre un idioma és una gimnàstica mental que té poderosos efectes sobre el cervell, segons
demostren multitud d'estudis científics, millora la plasticitat cerebral, potenciant les àrees de
l'aprenentatge i la memòria, augmenta la capacitat de concentrar-se i focalitzar l'atenció, permet
manejar-se millor en situacions de multitasca.

• A la Universitat per a Majors reconeixem que el desenvolupament de les destreses comunicatives,
i en particular l'anglès, són una eina necessària en la societat intercultural i global del S. XXI. Així
entre l'oferta de cursos optatius que es desenvolupen aquest curs s'han ofert quatre nivells
d'Inglés, des d'un nivell bàsic fins al nivell intermedi-avançat.

• Com a complement a la formació que es desenvolupa de forma anual amb tres hores de docència a la
setmana, s'han programat diverses sessions per visualitzar una pel·lícula en l'idioma anglosaxó i posteriorment
realitzar un comentari sobre la mateixa.

• També al mes de maig va oferir-se un Taller de conversació

• A més a més al mes de Setembre es realitzarà una estada en Malta University Language School.

.



Educació musical activa

• Els estudiants aprenen un repertori de cançons de
diferents parts del món, aprenen a afinar i
treballar la veu per cantar de forma conjunta així
com l'hàbit de cantar en grup i desenvolupen el
gust per la música coral.

• Aquesta assignatura es desenvolupa a Castelló i a
la Seu dels Ports.

• Aquest curs han actuat a la parròquia Sagrada
Família al Concert de Nadal, a Morella i Vilafranca
en dos concerts de Nadal i en l’ermita Sant Jaume
de Fadrell al Concert de Primavera. També van
participar en l’acte d’obertura de les V Jornades
Internacionals de Majors i Noves Tecnologies.



Encontres Inter-Seus
• L'oferta educativa del programa de formació permanent de l’UJI permet que els alumnes segueixin formant-

se en itineraris adequats als seus requeriments acadèmics i personals, tenint en compte la no discriminació
ni per territori ni edat, es duu a terme el curs en Ciències Humanes i Socials en sis municipis del nostre
entorn geogràfic.

• Com a complement a l'oferta formativa d'assignatures troncals, es complementa la docència amb Activitats
Inter-Seus. Aquestes tenen com a objectiu desenvolupar habilitats socials, perquè els estudiants dels
diferents municipis es mantinguin units, participatius i amb una major qualitat de vida

Durant aquest curs s’han realitzat 6 activitats Inter-Seus i una jornada d’aplec de totes les Seus. Juntament amb
l'aprenentatge permanent diari, és la millor forma per continuar actius, integrats i formats per contribuir a ser
part d'una societat més justa i avançada.
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TALLERS: complement de formació no-formal
• Dins de l'oferta acadèmica complementària de la Universitat per a Majors es programen trimestralment

diferents tallers que complementen l'oferta formativa dels cursos.
• Aquests 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.
• Estan orientats a l’encontre en diferents contextos culturals, socials, artístics i geogràfics.

Aquest curs s’han ofertat 25 Tallers: "Re-coneix la teua ciutat", "Anglès pràctic: we can speak English",
"Creació en Xarxa: Blogs, Wikisènior i gestió de pàgines web", “Arxiu de la memòria”, “Escriptura creativa”,
“Dramatització”, “Terra de fronteres”, “Illes Columbretes”, “Viure l’òpera i el teatre”, entre altres.



Taller de Senderisme

• Realitzar exercici físic de forma regular i adequat a les
nostres possibilitats és un element clau per mantenir i
augmentar la qualitat de vida.

• El programa de Formació Permanent de la Universitat
Jaume I contempla entre els seus objectius l'aplicació,
dins de l'àrea de promoció de la salut, una sèrie
d'activitats que ajuden al manteniment de la qualitat
de vida dels seus estudiants.

Anualment s’ofereix el Taller de Senderisme entre els
estudiants sèniors. Aquest curs s’han realitzat 24 eixides
per la província de Castelló i voltants.

 Han realitzat cinc etapes del Camí de Santiago



Taller de dramatització 

• El Taller d'art Dramàtic té com a objectiu és encaminar el
desenvolupament personal, la integració social, la generació de
noves experiències i el desenvolupament de la memòria.

En la Benvinguda a aquest curs, el grup d’art dramàtic va recitar
fragments del Quixot, al Paranimf de la Universitat Jaume I.

Durant aquest curs es va representar l'obra de teatre "Pis de
Lloguer" al Centre Cultural Mario Monreal de Sagunt i al Teatre
Municipal de Morella, en benefici de Creu Roja Camp de Morvedre i
del Consell de la Solidaritat de Morella per ajudar als països
empobrits, respectivament.

Van rebre la visita, i el intercanvi, del grup de teatre de l’institut
d’educació permanent de Vaasa de Finlandia.
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Tallers en les Aules per a Majors a les Seus

• Com a complement a la formació educativa dels estudiants i orientats
a l’encontre en diferents contexts culturals, socials artístics i
geogràfics, s’han ofertat Tallers en les diferents Aules per a Majors. En
concret: s’han ofertat 10 tallers aquest curs, entre els següents temes:



Projecte “Xiuxiuejant Sagunt” – projecte d'àudio 
guies i transmissió cultural-patrimonial. 



Projecte EHLSSA, noves propostes 
d’aprenentatge on-line

• La Universitat per a Majors, pionera des dels seus inicis en l'adaptació i inclusió digital de les
Persones Majors ha participat en múltiples projectes europeus relacionats amb les TIC, en
l'actualitat està participant en el projecte EHLSSA que el seu objectiu és avançar en la formació
on-line per a adults.

• En aquest marc s'ofereix als estudiants del programa un curs de Informàtica i Internet on-line en
el qual a través de recursos videogràfics i guies l'estudiant podrà avançar i aprendre de forma
progressiva, col·laborativa i auto-gestionada. Al ser on-line, l'estudiant pot avançar al seu ritme,
repassar i en cas de necessitat, assistir a les tutories presencials.



Inclusió en la xarxa EPALE

• EPALE és la plataforma electrònica per a la promoció
de l'aprenentatge en adults i majors en Europa,
promoguda per la Comissió Europea.

• La Universitat per a Majors i els projectes:
• Biblioteca Virtual Sènior

• SenApp “Seniors Learning with Apps”

• EHLSSA “Elderly home learning servise association”

• Seran inclosos en aquesta plataforma com exemples
de bones pràctiques educatives.



Foment de les Activitats de 
Formació no-formal: Cultura, desenvolupament i participació

• L'aprenentatge informal es produeix com a valor afegit a qualsevol activitat que es realitza i
podem intentar afavorir: creixement personal, tolerància, responsabilitat, convivència, etc.

• Aquest tipus d'aprenentatge es produeix tant dins de l'aula com fora. Tots els cursos tenen
planificades a la programació anual diferents activitats de Dinamització Soci-Cultural que
complementen per tant la docència realitzada a les classes: “Museu de Belles Arts i de la
Seda a València”, “Bocairent i Gandia”, "Ruta del Modernisme”, "Tortosa; ciutat de les tres
cultures“, "Mudèjar Aragonés”, “Carlos III a Madrid”, “El modernisme de Reus”, “Poblet i
Santes Creus”, etc.



VOX SÈNIOR

• Programa realitzat pels estudiants de la Universitat per
a Majors.

• Espai amb un contingut i temàtica diversa que inclou
entrevistes, articles d'opinió, relats i debats, sense
oblidar l'humor o la música. Vox Sènior representa al
col·lectiu d'estudiants de la Universitat per a Majors de
l'UJI.

• L’horari d'emissió: Dimarts 12:00 / 19:00

• Podeu escoltar els seus programes en:

http://www.radio.uji.es/programa.php?id=36

http://www.radio.uji.es/programa.php?id=36


Revista Renaixement
• La Universitat per a Majors s’edita des del curs 2003-2004 la revista Renaixement.

Aquesta revista és un exemple de difusió activa del coneixement, des d'un doble
vessant:
• en la qual s'aconsegueix en primer lloc servir de mitjà divulgatiu, tant cultural com a científic

dels diferents treballs que realitzen els estudiants.
• promou la idea d'un envelliment actiu, que reverteix a la societat.

• Mitjançant la reflexió, composició, escriptura i difusió d'aquests textos promovem
una actitud crítica i constructiva tant del passat, present i futur, i una vegada
realitzada la publicació, convidem a tots els lectors a aprofitar l'oportunitat
d'observar nous punts de vista i seguir aprenent fora de l'aula.

Durant aquest curs s’han publicat tres números.
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73.984 accessos a la web de Majors
mayores.uji.es 

• L'any 2004 la Universitat per a Majors va engegar la primera web
espanyola d'un programa universitari per a majors.

• Forma fàcil i ràpida a tota la informació que es genera des del
programa de formació permanent.

• Des de gener fins a juny del 2017 la web www.majors.uji.es ha
rebut 73.984 accessos.

• Des d’octubre de 2016:
• Persones: 43506

• Visites a diferents pàgines dins de la web: 252371



La Universitat per a 
Majors present en 
les xarxes i la red 



V Jornades Internacionals de Majors i Noves 
Tecnologies

• Coincidint amb la celebració del Dia Internacional d'Internet, el grup de recerca de la Universitat per a
Majors de la Universitat Jaume I va organitzar durant els dies 17, 18 i 19 de maig les V Jornades
Internacionals de Majors i Noves Tecnologies, sota el lema “La tecnologia per a les persones”.

• Aquesta cinquena edició de les Jornades és fruit i continuació del treball que aquest grup de recerca duu a
terme des de l'any 2006 entorn del paper de les noves tecnologies en la nostra societat actual, el qual ve
plasmant-se, a més, en diversos projectes europeus d'innovació educativa.

• Aquestes jornades van tindre com a propòsit servir de divulgació científica en 4 grans àrees: "Tecnologia i
qualitat de vida", "Educació intervinguda per la tecnologia", "Tecnologies per la ciutadania activa" i "Inclusió
digital en la societat".

• Una part important de les mateixes va ser l'aspecte pràctic de la tecnologia, que es va desenvolupar en els 4
blocs de tallers que van donar a conèixer:

• Taller de robòtica; aprèn amb robots educatius llec
• Taller de mons 3D; realitat virtual i realitat augmentada
• Taller de creació d'objectes; impressió 3D i escriptura 3D
• Taller de drones; avanços tècnics i manejo
• Taller de wearables; smartwatches i smartbands
• Taller de domòtica; la teva casa connectada a Internet
• Inglés mòbil; aprofita tablets i smartphones per comunicar-te

240 estudiants i 37 professionals i investigadors 
van participar en aquesta edició.



L’UJI reivindica la no discriminació per edat

• Es va reivindicar la no discriminació per edat en l'acte de celebració del Dia Internacional de les Persones d'Edat.
L'acte celebrat el 6 d'octubre al vestíbul de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

• Les Nacions Unides dediquen l'1 d'octubre a celebrar el Dia Internacional de les Persones d'Edat, al 2016 es
busca conscienciar contra la discriminació de les persones majors, cridant l'atenció sobre els estereotips
negatius i les idees falses sobre l'envelliment i desafiant aqueixos estereotips i idees.

• L’UJI es va sumar a aquesta celebració amb la lectura del manifest de les Nacions Unides per part del Director
Honorífic de la Universitat per a Majors, Salvador Cabedo.

http://www.uji.es/com/noticies/2016/10/1q/persones-edat/
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PREMI A LA CULTURA - ASSOCIACIÓ GREGAL

• L’Associació Gregal d’Estudis
Històrics ha distingit amb el
Premi 9 de Març a la Cultura a
la Universitat per a Majors.

• Aquest premi és un
reconeixement a la
participació i la inserció dels
majors en la vida social, en la
millora de les relacions, en la
transmissió acadèmica i el
desenvolupament personal.



• Castelló, 30 i 31 de març i 1
d’abril

• Assistència de més de 30
professors

• Taller “Formació al llarg de tota
la vida” per a reflexionar dels
reptes i potencialitats d’un
aprenentatge permanent



Encontres PUMs de la Comunitat Valenciana 
• Les responsables dels programes universitaris

per a majors de les universitats públiques de la
Comunitat Valenciana treballent conjuntament
en la xarxa XPUM

• En octubre de 2016 va tindre lloc a l’UJI, la reunió
de coordinació de tots els PUM de la Comunitat
Valenciana a fi de coordinar les futures accions
del grup.

• El 28 d’abril va tindre lloc la segona de les
reunions de treball a la Universitat Miguel
Hernández d'Elx. Aquesta va complementar-se
amb el seminari de formació “voluntariat sènior”

• La última de les reunions va tindre lloc al mes de
juny.
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Els Programes Universitaris per a Majors de la 
Comunitat Valenciana es van reunir a l’UJI en un 

Seminari de TICs

• El divendres 21 octubre va tindre lloc el seminari "Formació intervinguda
per les TICs a les Universitats per a Majors" amb el propòsit de promoure la
transferència de bones pràctiques i experiències entre els diferents
Programes de Formació per a Majors de les Universitats Públiques
Valencianes.

• Dels diferents seminaris de treball realitzats al llarg de l'any, aquest
seminari dedicat a les TICs com a eines pedagògiques va tindre lloc a l’UJI
com a referent i model de bones pràctiques en el desenvolupament de la
tecnologia en la transmissió de la informació, la gestió de cursos virtuals,
les plataformes d'aprenentatge, gestió del coneixement i creació de xarxes.

• Tot això fruit de la innovació educativa aplicada al programa des dels seus inicis
així com la recerca realitzada en projectes Europeus (ICT50+ , SenTrain,
SeniorsKS, EduSenior, etc.).

.

El seminari va estar desenvolupat pel coordinador de l'àrea de
Tics Roger Esteller, el qual ha mostrat la trajectòria de l'ús de
les aplicacions de la Tecnologia de la Comunicació i la
Informació al Programa de Formació Permanent des dels seus

inicis fins al present i també les perspectives de futur.



Els rectors de la CRUPV signen en el curs 2016-2017 la 
Xarxa de Programes Universitaris per a Majors

• Les cinc universitats públiques valencianes van constituir el dimecres 22 de febrer a Benissa la «Xarxa de
programes universitaris per a majors de les universitats públiques valencianes», una aposta estratègica
rubricada pels cinc rectors.

Per una ciutadania activa: la creació de la xarxa universitària de programes per a majors respon a la necessitat
de promoure una ciutadania activa preparada per a mantenir una societat intergeneracional.

• Les universitats públiques valencianes, integrades en l’Associació Espanyola de Programes Universitaris per a
Majors (AEPUM), han fet el pas de crear la xarxa valenciana amb l’objectiu de:

• potenciar la universitat com un entorn que promou la formació de les persones majors en la societat, amb noves estructures
educatives, formatives i culturals; establir canals de col·laboració i d’intercanvi;

• propiciar la investigació en programes formatius per a un envelliment actiu;

• afavorir l’intercanvi de bones pràctiques i experiències;

• promoure el treball conjunt entre les universitats i entitats;

• consensuar línies estratègiques; possibilitar projectes comuns;

• aconseguir finançament;

• fer visible a la comunitat educativa el sentit de la formació al llarg de la vida;

• i potenciar la participació en programes internacionals, entre d’altres.

http://www.uji.es/com/noticies/2017/02/2q/crupv-xarxa-majors/
http://www.uji.es/com/noticies/2017/02/2q/crupv-xarxa-majors/


Les aules sènior de la Xarxa Vives es reuneixen per estudiar 
el futur dels programes per a majors a les universitats
• La Xarxa Vives ofereix un espai de col·laboració als programes d’aules sènior de les universitats,

que posaran en comú experiències i bones pràctiques als diferents campus universitaris.

• Els representants de les aules sènior de les universitats Vives, van participar els dies 2 i 3 de
febrer en la Jornada Fòrum Vives de Programes Universitaris Sènior, que ha tractat la visibilitat
dels programes de formació i activitats per la gent gran a les universitats dels territoris de parla
catalana.

• Els responsables van posar sobre la taula i van estudiar:
• els possibles plantejaments de futur del grup de treball de programes universitaris sènior, entre els que

es troben l’informe de futur sobre la rendibilitat i el benefici dels programes de formació i l’elaboració
d’un programa de formació de formadors centrat a les especificitats dels programes universitaris per a
majors.

• En dues comissions l’UJI esta treballant en l’actualitat a la Xarxa: comunicació i proposta d’un curs 
Inter-Universitari. 



Assemblea Nacional de l'Associació Estatal de 
Programes Universitaris per a Majors (AEPUM)

• El programa de Formació Permanent de la Universitat Jaume I és un dels més veterans
a nivell nacional, des dels seus inicis ha participat, col·laborat i estat perennement en
contacte amb altres programes similars.

• Des de la constitució de l’AEPUM s’ha participat activament i des de fa més de cinc
anys formen part els seus responsables, per delegació del Rector, de la Junta Directiva.

• L'Associació Estatal de Programes Universitaris per a Majors (AEPUM) està constituïda
per universitats públiques i privades. Es tracta d'una associació d'interès universitari
que té com a fi essencial fomentar els programes educatius per a majors. Per facilitar
la consecució de tal fi promou i desenvolupa vies de dialogo, comunicació entre
universitats i entitats. D'aquesta manera s'impulsa la cultura, la cerca de solucions per
a la satisfacció de necessitats formatives; adequant-se als principis d'autonomia,
participació i relació amb l'entorn.

La XV TROBADA ESTATAL DE PROGRAMES UNIVERSITARIS DE MAJORS es va
celebrar a Santiago de Compostel·la el 12, 13 i 14 de juny de 2017.



Reunions de treball amb diferents entitats

• En novembre de 2016 es va dur a terme una reunió amb els
responsables de Conselleria d'Educació a fi de justificar el
conveni de col·laboració i presentar la futura xarxa de
Programes Universitaris per a Majors de les Universitats
Valencianes.

• La Universitat per a Majors inicia una sèrie de reunions amb els
responsables-gestors de les seus en els quals s'ofereix docència
a fi de presentar les memòries i avaluació del curs 2016-17 i les
línies futures de treball.

• El dijous 8 de juny, va tenir lloc la reunió en el Camp de
Morvedre, seu que compta amb més de 90 estudiants
matriculats.



Consell Assessor i Consell d’estudiants

• El Consell Assessor es troba integrat per setze professors de l’UJI que representen tots els
Centres.

• El Consell d’estudiants esta format pels delegats i delegades de totes les classes.

• La seua funció és assessora i serveix per a establir les línies estratègiques de la Universitat
per a Majors.



Notes de premsa



Tria Aprendre! - Jornades de Portes Obertes

• Encara són moltes les persones de més de 55 anys que no coneixen o tenen objeccions a accedir a
un programa de formació permanent com el qual la Universitat Jaume I ofereix des de fa XIX anys.

• Per donar a conèixer aquesta oferta acadèmica i els serveis que l’UJI ofereix a l'alumnat major es
va programar una setmana de Portes Obertes a fi que els estudiants que matriculats en aquest
programa poguéreu convidar a familiars, amics, veïns o companys a conèixer la Universitat, les
seves seus i l'oferta del Programa de Formació Permanent.

D'aquesta manera en els cursos de Grau, Postgrau i
a les Aules per a Majors de les Seus van accedir
públic no matriculat des del dilluns 8 al divendres
dia 12 de maig.

http://mayores.uji.es/images/2016/portada/Cartel_Jornadas_de_Puertas_Abiertas_2016-01.jpg
http://mayores.uji.es/images/2016/portada/Cartel_Jornadas_de_Puertas_Abiertas_2016-01.jpg


Nou curs 2017-2018

120 alumnes nous han formalitzat la
preinscripció per poder matricular-se el proper
curs. Estem contents de rebels i desitgem
estiguin en nosaltres a setembre.








