OFERTA ACADÉMICA
La oferta formativa, del programa de formación
permanente de la Universitat Jaume I en la Sede
del Interior se desarrolla en 5 asignaturas
troncales, tres talleres que complementaran esta
docencia, así como un proyecto de desarrollo
educativo, donde el estudiante es el que aprende
de forma más activa y participativa.
La docencia troncal en la Sede Interior se
imparte los jueves de 16:00h. a 19:00h en el
Edificio Glorieta de Segorbe.
Los talleres se llevarán a cabo los martes.

SEDE DEL INTERIOR
Curso 2017‐2018

Además el estudiante tendrá la posibilidad de
matricularse en los cursos optativos que se
desarrollan on‐line. Así como los talleres que se
ofrecen para todo los estudiantes de la
Univesitat per a Majors (Taller de Senderismo,
escritura creativa, vivir la ópera y el teatro, etc.)

Puedes tener más información en la
página web:
www.mayores.uji.es

OFERTA ACADÉMICA: Sede del Interior
Asignaturas

Lengua
Docente

Profesorado

Historia contemporánea de Iberoamérica

Castellano

Imilcy Balboa

Derecho de los ciudadanos en sus relaciones
con las Administraciones Públicas

Castellano

Sara Sistero

Escritura creativa

Castellano

Marina López

Regulación emocional desde una
aproximación clínica

Castellano

Mamen Pastor y
Fran Santas

La estadística como herramienta para analizar
críticamente la información en la vida real

Castellano

Francisco José
Alegre

Proyecto – Agricultura tradicional y medio ambiente
-

Taller de historia de las religiones
Taller TICs: Creación en red
Taller aspectos prácticos de tu salud

OFERTA DE CURSOS ONLINE
La oferta on‐line está diseñada para aquellos alumnos que teniendo unos conocimientos
medios de informática quieran aprender de forma activa y flexible alguna de las materias
ofertadas. Los cursos virtuales se contabilizan en el expediente académico con 7,5 créditos
optativos.
Del 3 de Octubre al 6 de Febrero

Del 13 de Febrero al 19 de Junio

Patrimonio rural imprescindible de
Castelló

¿Qué pasa con la juventud?

Prof. Javier Soriano (Castellano)

Una mirada sociológica a la génesis,
evolución y situación actual de la
juventud
Prof. Vicent Querol (Castellano )

OFERTA ACADÈMICA
L’oferta formativa, del programa de formació
permanent de la Universitat Jaume I a la Seu dels
Ports es desenvolupa en 5 assignatures troncals,
tres tallers que complementaran aquesta
docència, així com un projecte de
desenvolupament educatiu, on és l’estudiant el
que aprèn de forma més activa i participativa.
La docència troncal a la Seu dels Ports
s’imparteix els dilluns de 16:00h. a
19:00h/20:30h a la Casa Ciurana de Morella i a
la Casa Social de Vilafranca.

SEU DELS PORTS,
Curs 2017‐2018

Els tallers, docència inter‐seus, activitats i
projecte de recerca es duran a terme els dimarts,
dijous i divendres, tindràs aquesta informació
detallada als horaris.
A més a més l’estudiant tindrà la possibilitat de
matricular‐se en els cursos optatius que es
desenvoluparan on‐line.

Pots tindre més informació al web:
www.mayores.uji.es

OFERTA ACADÈMICA: Seu dels Ports

Assignatures

Llengua Docent

Professorat

Ètica i democràcia

Castellà

Ramón Feenstra

Economia per a no economistes

Castellà

Javier Ordóñez

Envelliment saludable

Valencià
Castellà

‐

Rosa Ana Clemente

Pili Escuder

Òpera i sarsuela

Valencià

Albert Cabedo

Sociologia del món rural

Valencià

Artur Aparici

Projecte – Passejant i aprenent
-

Taller de música activa – Fernando Blasco – 10 sessions
Taller TICs: Ens familiaritzem en la tablet – Samuel Luna
Taller: El periodisme en Internet – Andreu Casero

OFERTA DE CURSOS ONLINE
L’oferta on‐line està dissenyada per a aquells alumnes que tenint uns coneixements mitjans
d’informàtica volen aprendre de forma activa i flexible alguna de las matèries oferides.
Els cursos virtuals es comptabilitzaran en l’expedient acadèmic amb 7,5 crèdits optatius.
Del 3 d’Octubre al 6 de Febrer

Del 13 de Febrer al 19 de Juny

Patrimoni rural imprescindible de
Castelló‐ Javier Soriano (Castellà)

Què passa amb la joventut?
Una mirada sociològica a la gènesi,
evolució i situació actual de la joventut ‐
Vicent Querol (Castellà ‐Valencià)

OFERTA ACADÈMICA
L’oferta formativa, del programa de formació
permanent de la Universitat Jaume I a la Seu del
Nord, Vinaròs, es desenvolupa en 5 assignatures
troncals, tres tallers que complementaran
aquesta docència, així com un projecte de
desenvolupament educatiu, on és l’estudiant el
que aprèn de forma més activa i participativa.
La docència troncal a la Seu del Nord s’imparteix
els dimecres de 16:00h. a 19:00h. a la Biblioteca
Municipal de Vinaròs i al Saló d’Actes de la Llar
del Jubilats de Sant Mateu.

SEU DEL NORD: VINARÒS
I SANT MATEU
Curs 2017‐2018

Els tallers, docència inter‐seus, activitats i
projecte de recerca es duran a terme els dimarts,
tindràs aquesta informació detallada als horaris.
A més a més l’estudiant tindrà la possibilitat de
matricular‐se en els cursos optatius que es
desenvoluparan on‐line.

Pots tindre més informació al web:
www.mayores.uji.es

OFERTA ACADÈMICA: Seu del Nord
Llengua

Assignatura

Professorat

Docent

Història de les doctrines polítiques

Castellà

Vicente Sanz

Història de l’art a l’alta i baixa edat mitjana

Valencià

Antonio Maicas

Gestió emocional

Castellà

Antonio Beltrán

Filosofia de la ciència

Castellà

Patrici Calvo

Aprenents de la societat digital

Valencià

Francesc Esteve

Projecte – Reconstrueix un moment històric
-

Taller: Aspectes pràctics de la teva salut
Taller TICs: Recursos tecnològics per a un aprenentatge actiu
- Nivell bàsic i avançat
Taller: Literatura i cine

OFERTA DE CURSOS ONLINE
L’oferta on‐line està dissenyada per a aquells alumnes que tenint uns coneixements mitjans
d’informàtica volen aprendre de forma activa i flexible alguna de las matèries oferides.
Els cursos virtuals es comptabilitzaran en l’expedient acadèmic amb 7,5 crèdits optatius.
Del 3 d’Octubre al 6 de Febrer

Del 13 de Febrer al 19 de Juny

Patrimoni rural imprescindible de
Castelló‐ Javier Soriano (Castellà)

Què passa amb la joventut?
Una mirada sociològica a la gènesi,
evolució i situació actual de la joventut ‐
Vicent Querol (Castellà ‐Valencià)

OFERCA ACADÈMICA
L’oferta formativa, del programa de formació
permanent de la Universitat Jaume I a la Seu del
Camp de Morvedre es desenvolupa en 5
assignatures troncals, tres tallers que
complementaran aquesta docència, així com un
projecte de desenvolupament educatiu, on és
l’estudiant el que aprèn de forma més activa i
participativa.

SEU DEL CAMP DE
MORVEDRE
Curs 2017‐2018

La docència troncal a la Seu del Camp de
Morvedre s’imparteix els divendres de 16:00h. a
19:00h al Centre Cívic del Port de Sagunt. Els
tallers, docència inter‐seus, activitats i projecte
de recerca es duran a terme els dijous.
A més a més l’estudiant tindrà la possibilitat de
matricular‐se en els cursos optatius que es
desenvoluparan on‐line. Així com els tallers que
s’oferissen per a tot l’estudiantat de la Univesitat
per a Majors (Taller de Senderisme, escriptura
creativa, viure l’òpera i el teatre, etc.)

Pots tindre més informació al web:
www.mayores.uji.es

OFERCA ACADÈMICA: Seu del Camp de Morvedre

Assignatures

Llengua Docent

Professorat

El dret a la societat del S. XXI

Castellà

Fernando Vicente

Les revolucions d’independències americanes

Castellà

Manolo Chust

Economia per a no economistes

Castellà

Javier Ordóñez

Literatura universal contemporània

Castellà

Santiago Fortuño

L’estadística com ferramenta per a analitzar
críticament la informació en la vida real

Castellà

Francisco
Alegre

José

Projecte – La música com reflex social
-

Taller TICs: Creació en Xarxa
- nivell bàsic i nivell avançat
Taller pràctic de climatologia
Taller d’intel∙ligència emocional

OFERTA DE CURSOS ONLINE
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 mitja 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.
Del 3 d’Octubre al 6 de Febrer

Del 13 de Febrer al 19 de Juny

Patrimoni rural imprescindible de
Castelló‐ Javier Soriano (Castellà)

Què passa amb la joventut?
Una mirada sociològica a la gènesi,
evolució i situació actual de la joventut ‐
Vicent Querol (Castellà ‐Valencià)

