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BENVINGUTS
En primer lloc: cal destacar que heu
pres una decisió important que us
satisfarà.
Tots som capaços d’aprendre i de
fer‐lo gaudint, doncs no us
preocupeu.
A continuació us explicarem els
cursos i la dinàmica de la docència,
així com comentarem dubtes i
preguntes.



Campus Univesitari 
• La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) és la universitat pública del nord de la Comunitat
Valenciana.

• Creada l’any 1991, l’UJI s’ha posicionat com una universitat de proximitat caracteritzada
pel tracte personalitzat, amb uns 15.000 estudiants i un campus integrat, d’instal∙lacions
modernes, funcionals i sostenibles.



Definició 
La Universitat per a Majors, és un programa
de formació permanent, s’inicià l’any 1998
oferint a les persones de més de 55 anys
l’oportunitat de participar com estudiants, en
activitats acadèmiques pròpies de la
Universitat Jaume I.
El que es pretén és oferir als estudiants un
ambient idoni per poder intercanviar
coneixements i poder utilitzar els mitjans
adequats per al desenvolupament
intel∙lectual.



PLA DOCENT



AULES PER A MAJORS A LES SEUS





Què continguts estudiaré?



Metodologia i avaluació
La docència es realitza de forma participativa,
alternant‐se les exposicions magistrals amb
els col∙loquis i la realització de treballs o
projectes d'investigació.

Cada assignatura consta de 5 sessions. És
obligatòria l'assistència al 80% de les classes
per tenir cada assignatura com a Apta. A més
l’assistència als Tallers programats.

Elaboració personal de treballs d'investigació
en grup.



Quants estudiants som? 1.043



Distribució Grau, Postgrau i Seus

114

80

73

Grau Universitari Sènior: 267

1r Curs 2n Curs 3r Curs

99

84

91

93

63

18

Postgraduat Universitari Sènior: 448

Cultura i societat global A B

C D

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

39
Seu Interior

135
Seu Nord40

Seu Ports

114
Seu Morvedre

Distribució alumnes matriculats a les 
Aules per  a Majors a les Seus: 328

Seu de l'Interior Seu del Nord Seu dels Ports Seu del Camp de Morvedre



D’on són els estudiants de les SEUS?



Distribució per estudis realitzats



Distribució per idioma de preferència



Comunicació Universitat per a Majors –
> http://majors.uji.es

◦ Xarxes Socials

◦ Facebook

◦ Twitter

◦ WikiSenior



Correu electrònic UJI
◦ Full de Matrícula

◦ Dades del compte d’usuari

◦ Usuari: al‐‐‐‐‐

◦ Contrasenya: ‐‐‐‐‐‐‐‐

◦ Correu electrònic; Gmail

◦ http://majors.uji.es



Docència pròxims dies
2 d’Octubre: Cultura, desenvolupament i participació
4 d’Octubre: Inici Lliçons d’economia
11 d’Octubre: Inici Arquitectura pràctica
15 d’Octubre: Docència Cultura, desenvolupament i participació a Morvedre
17 d’Octubre: XX Aniversari Universitat per a Majors
18 d’Octubre: Docència Lliçons d'Economia
25 d’Octubre: Docència Arquitectura pràctica
30 d’Octubre: Aprenentatge actiu: “El Palància, recursos patrimonials 
artístics”.


