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Una Universitat per a totes les edats

• La Universitat Jaume I va obrir les seues
aules als majors de 55 anys en 1998,
amb l’objectiu d’oferir una formació de
qualitat per a totes les edats.

• Amb aquesta cloenda hauran segut 2607
estudiants diferents els que han
participant en els 18 cursos acadèmics.

• El programa de la Universitat per a
Majors, es consolida i segueix creixent.



Conscients del nostre entorn

• Els majors són cada vegada més, i volen més; no sols a nivell quantitatiu, si no qualitatiu. Volen ser
protagonistes de l’acció social.

• En la Universitat Jaume I volem i podem respondre a aquest repte educatiu.
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Objectius del programa
• En un espai adequat al debat

científic i cultural.

• Facilitant el desenvolupament dels
coneixements dels estudiants
majors que desitgen aprofundir en
l’àmbit del saber.

• Accés a les TICs i altres llengües.

• Estar presents en la vida social de
mode actiu i compromès.

• Promoure la salut i hàbits
saludables, així com relacions
intergeneracionals i intercanvi
cultural.

Funcions 
bàsiques en 
la formació 
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Investigació



Afavorint espais per al coneixement

• En les quatre grans àrees de coneixement dins de l’UJI.

Salut Humanitats
Ciències

experimentals
Ciències

jurídiques



Afavorint espais de Creixement

• Amb les quatre habilitats que la UNESCO destaque per al segle XXI; de 
forma transversal i amb pedagogies especifiques i adaptades. 

Comunicació Col·laboració
Pensament

Crític
Creativitat



Amb un impacte positiu

Personal

En el grup i 
en l’entorn 
més pròxim

En la 
comunitat

Societat



Recapitulant el curs acadèmic 2015/2016

Una vesprada de setembre vam donar la benvinguda al
curs gaudint de música, avui vesprada de juny el
clausurem.

“Un concert permanent”, en el que els propis músics heu
sigut vosaltres, els estudiants, un total aquest curs de
941.

Grau   259

Postgrau 402

Seus 280

941



Llocs on arriba la Universitat per a Majors

661 estudiants esteu al Campus de Castelló, uns vau començar com a principiants
en el Grau i prompte estareu graduant-vos com els companys que han finalitzat
aquest tercer curs de Grau.

Altres ja veterans esteu en Postgrau, juntament amb els alumnes de les Seus, doncs
des de cada lloc hi ha una cançó, una melodia que ens diu el mateix: tenim ganes
d’aprendre al llarg de tota la vida...



Distribució dels estudis

Al llarg de tot el curs, la docència ha estat establida així:

• Graduat Universitari Sènior: primer, segon i tercer curs 570 hores.

• Postgraduat Universitari Sènior: itinerari transversal i específic 620 hores.

• Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques 912 hores.

• Aules per a Majors a les Seus 360 hores.



Personal implicat

• Aquest concert, està dirigit pels responsables del programa juntament amb
les tècniques que estan en cada assaig del concert en cadascú dels cursos.
Dia a dia heu tingut al vostre costat als professors per a dur a terme els
continguts a aprendre.

 Durant aquest curs 135
professors i professores us
han acompanyat per a dur
a terme els vostres
estudis.



Classes al Campus i voltants
• 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. 



Formació e-learning – aprendre des de qualsevol 
lloc, a qualsevol hora i tot allò que t'interesse

• Des de fa quatre cursos el Programa de Formació Permanent de l’UJI
ofereix Cursos Online per a tots els estudiants sèniors, indistintament del curs o
seu on estiguin matriculats, els quals per les seves característiques no
requereixen el compliment d'una assistència presencial, ni la concreció d’un
horari específic  així es fomenta un aprenentatge autònom mentre gaudiu
escoltant alguna simfonia des dels vostres llars.

• Aquest curs acadèmic, s'han ofertat els següents cursos:
• “Espais naturals de Castelló: geografia i patrimoni”

• “Les Revolucions motor de la història”



Retroalimentació, capacitat de reflexió, anàlisi
i posada en valor de les recerques.

• L'educació d'adults està encaminada a aprofundir en el
desenvolupament i l'aprenentatge, per a això fa falta que sigui el
propi "aprenent" el que s'impliqui en aquest procés educatiu.
• Adquirint 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.

http://mayores.uji.es/images/2015/portada/IMG_8664.JPG
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Projectes de recerca
Com a complement de partitura d’estudi, en el pla d'estudis
acadèmic es troba la realització d'un projecte de recerca.
Aquest s’ha estat treballant al llarg de tot el curs i és a final
d’aquest quan es defensa públicament. Es poden consultar els
treballs de recerca al complet a la Biblioteca Virtual Sènior i
també els seus resums en l’últim nombre de la Revista
Renaixement.

• Projecte Final de Grau: els estudiants de tercer curs 21

• Projecte Final de Postgrau: els estudiants de segon curs 
d’aquest  15

• Projecte de Treball: en les aules per a Majors a les 
Seus 31



Cap a un nou concepte de tecnologia
transversal: Biblioteca Virtual i WikiSènior

En el nostre concert són moltes les ferramentes
necessàries... Així fem ús de les tecnologies de la informació
i comunicació (TICs) de forma habitual, ja sigui el nostre
ordinador, smartphone o tablet.

• En tractar-se d'una tecnologia transversal i que usem per a
diferents utilitats, també hem d'aprendre-la sent
conscients del seu impacte i capacitats.

• La docència als diferents grups d’Aptituds, amb continguts
i temàtiques específiques, i a més a més, oferim espais
d'aprenentatge com els fòrums, la Wikisènior
(www.wikisenior.es) o la Biblioteca Virtual Sènior
(www.bibliotecavirtualsenior.es).

http://mayores.uji.es/images/2015/portada/Conferencia_Comparte_conocimiento_15042016.JPG
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Dia Internacional d’Internet
• Les Nacions Unides, van establir el 17 de maig com el "dia de

la Societat de la Informació i de la Tecnologia", per recordar-nos
que la societat de la tecnologia, present i futura ha de construir-
se centrada en les persones, inclusiva i orientada al desenvolupament.

• La 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 estat molts els projectes engegats pel Seminari
Permanent de Noves Tecnologies: WikiSènior, Web, aules virtuals,
blogs, biblioteca virtual sènior, etc...

• Es va desenvolupar la conferencia "Aprenentatge, xarxes i majors en el ciber-
espai”.



Tallers

Com a complement a la docència es van ofertar diferents
Tallers encaminats a diverses àrees d’aprenentatge, com són:

• Curs d’astronomia

• Reforestació intergeneracional

• Maestrat en la Motxilla

• Intel·ligència emocional

• Fotografia artística

• Ús dels Smartphones i Tablets

• Learning English: watching films and reading



Educación no-formal e informal, actividades 
de dinamización
• Segons el marc educatiu de la Unió Europea, existeixen

tres models: formal, no formal, i informal.

• El primer és el més estructurat i amb pautes
metodològiques establertes, el segon, encara que amb
intenció formativa directa, no exigeix d'estructura ni
pedagogia rígida. L'últim, l'educació informal és aquella
que no pot planificar-se perquè es desenvolupa d'una
manera espontani però si que pot afavorir-se en
entorns o grups en els quals existeixin objectius
comuns de desenvolupament.

• 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.
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Investigació –
Projectes Europeus
La Universitat per a Majors transmet el seu
so per tota Europa, en els Projectes del
Programa d'Aprenentatge Permanent de la
Comissió Europea.

• Serious Games for Adults" (SG4Adults)
• Dirigit a crear un joc per a adults, per afavorir

actituds per a la iniciativa, creativitat,
col·laboració, innovació i aprenentatge
continu, considerades totes aquestes
competències necessàries en una societat que
evoluciona ràpidament i amb canvis continus.



Investigació -
Projectes Europeus

• "European Elderly Home Learning Service"
(EEHLSe).

• Dirigit a crear una metodologia que afavoreixi a
les persones majors a aprendre des de casa,
apropant d'aquesta forma noves oportunitats
d'aprenentatge a persones amb discapacitats o
en residència en zones distants.



Publicacions

• S’ha presentat públicament la Revista de Recerca
"Ariadna; cultura, educació i tecnologia" amb les
aportacions de les IV Jornades Internacionals de Majors
i Noves Tecnologies.

http://mayores.uji.es/images/2015/portada/portada-ariadna.png
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Consell Assessor i reunions de l’AEPUM 

El Consell Assessor del programa de formació
permanent sènior Universitat per a Majors, es
reuneix amb periodicitat per a revisar tot el
treball realitzat durant el curs i programar
l’oferta formativa.

Des de l’any 2004 la Universitat per a Majors
és sòcia de l’Associació Espanyola de
Programes Universitaris per a Majors.
Els responsables de la mateixa, per delegació
del Rector, participen en les reunions i
seminaris que aquesta organitza.

http://mayores.uji.es/images/2014/portada/DSCF2028.JPG
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Consell d’Estudiants
El Programa de Formació Permanent de la Universitat
Jaume I té diferents components en el grup musical, òrgans
assessoris que constitueixen la base per al coneixement
directe de les necessitats, inquietuds i diferents punts de
vista tant del professorat com dels estudiants que ho
conformen.

• Són els diferents representants de l’estudiantat, com a
delegats dels diferents cursos/classes els que conformen
el Consell Assessor d'Estudiants. Compta formalment
amb una estructura i uns canals de comunicació que
possibiliten d’una manera eficaç de transmissió
d'informació, intercanvi d'opinions, elaboració de
propostes, etc. per assegurar un bon funcionament al
programa de formació permanent.



Activitats extra-acadèmiques

Entenem la música com "l'art d'organitzar sensible i
lògicament una combinació de sons i silencis: utilitzant
els principis bàsics de la melodia, l'harmonia i el ritme,
mitjançant la intervenció de complexos processos
psicoanímics".
• Entre els cursos oferts a la Universitat per a Majors el Curs

d'Educació Musical Activa, a Castelló i a la Seu dels Ports,
són sense cap dubte un dels quals resulta més atractiu;
tenint en compte que en ell s'aplica una metodologia
pràctica en la qual els estudiants descobreixen el valor del
concepte musical al mateix temps que aprendre a
desenvolupar altres aptituds socials, psicològiques, grupals,
etc. Cinc concerts com a Difusió de l’Aprenentatge al llarg
de tot el curs.



Activitats extra-acadèmiques

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, d'una sèrie
d'activitats que ajudin al manteniment de la qualitat de
vida dels estudiants, reconeixent la importància de saber
portar un estil de vida actiu.
• Els objectius del Taller de Senderisme són: 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 aquest comporta no està
renyit amb el gaudir. Així amb les sortides de
senderisme es cobreixen tant els plaers psíquics com
intel·lectuals.

• 18 Rutes de Senderisme i tres activitats.
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Activitats extra-acadèmiques

Com a complement a la programació acadèmica, la Universitat per a
Majors organitza i coordina altres activitats de repercussió social.
Aquestes afavoreixen que els estudiants siguen persones més actives i
utilitzen el seu temps lliure en accions que milloren substancialment la
seva qualitat de vida, a través de: la comunicació, la solidaritat, etc. entre
aquestes accions es du a terme el Taller d'Art Dramàtic.

• Des de la filosofia d'atorgar vida als anys, el Grup de Teatre realitza les
seves accions al desenvolupament personal i a la integració social
facilitant els mitjans per a transmetre als seus iguals i a generacions més
joves les seves experiències.

• Entre els seus objectius està: fomentar la creativitat, la convivència i
l'autoestima dels estudiants. Mantenir i potenciar la memòria, crear un
marc per a poder expressar i reconèixer pensaments, situacions i
sentiments. Promoure una nova línia de treball que potenciar l'oci actiu,
saludable i satisfactori. I potenciar el teatre com a fet dinamitzador de
cultura i comunicació.

• S’han dut a terme tres representacions de teatre al llarg del curs.
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Revista Renaixement

La transmissió del so, la podem trobar en la vessant
escrita com a partitura. En aquest cas són en les
publicacions de la Revista Renaixement on podem
conèixer la veu dels estudiants.

• Amb la selecció d'articles aportats pels estudiants de la
Universitat per a Majors promovem una difusió del
coneixement i experiències, facilitant que altres
persones puguin conèixer-les.
• Gràcies a activitats com aquestes 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 que enriqueix al nostre entorn.



Acte de nomenament del Prof. Salvador Cabedo
com a Director Honorífic de la Universitat per a 
Majors

18 anys de la Universitat per a Majors, compartint la

majoria d'edat dels 25 anys de l'UJI

L'any que la Universitat Jaume I de Castelló celebra el

seu 25è aniversari celebrem també els 18 anys del seu

programa formatiu de la Universitat per a Majors, que

arriba així a la seua majoria d'edat.

En aquest marc la Universitat, va nomenar al

Prof. Salvador Cabedo com a Director Honorífic de la

Universitat per a Majors, el dimecres 27 d'abril de

2016; un acte de reconeixement a la figura del director

que va iniciar el projecte educatiu a l’UJI.
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Notes de premsa i xarxes 
socials 



Nous companys i nous projectes

• 95% de les places cobertes

Per a aquest proper curs 2016-2017,
s'ofereix un total de 120 places noves.

• Durant el mes de juliol podreu trobar
l’oferta acadèmica del proper curs a
la pàgina web i al setembre...
començarem de nou.

http://mayores.uji.es/images/2016_preinscripcion_web.jpg
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Esperem que hageu gaudit d'aquest curs, que continuarà al
mes de setembre amb noves i atractives propostes que l’UJI us
ofertarà.
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