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Al Programa de Formació Permanent de l’UJI, entre els

seus objectius destaquen:

2

Oferir un espai adequat al 
debat científic i cultural

Facilitar els coneixements 
dels estudiants majors que 

desitgen aprofundir en 
l’àmbit del saber

Promoure les tres 
funcions bàsiques en la 

formació universitària: la 
docència, la investigació i 

la dinamització cultural

Impulsar l’accés i la 
utilització de les TICs per 
poder aprofitar amb més 

intensitat el 
desenvolupament científic 

i tecnològic del nostre 
temps



Acte de 

Benvinguda 

2018-2019 3



Marc educatiu
Estudiants matriculats, Evolució alumnat, Motivació, Llocs 

procedència, Distribució matrícula, Tipologia docent, 

Pedagogies 

1.





Estudiants 

matriculats

1045 estudiants al curs 2018-2019

Graduat Universitari Sènior  265

Postgraduat Universitari Sènior  450

Aules per a Majors a les Seus  330



Evolució de l’alumnat del programa

de formació permanent de l’UJI

▪ Les dades ens mostren que el creixement

es va notant any rere any de forma

progressiva.

▪ Les persones majors de la ciutat de

Castelló i de la província, mostren gran

interès per l’educació permanent al llarg de

tota la vida.
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Motivació principal de matriculació i 

ús de TICs

▪ Més de la meitat dels estudiants

matriculats, tenen com a interès més

important quan es matriculen al programa

de formació permanent:

□ El desenvolupament personal

vinculat a l’aprenentatge, en

concret el 61%.

□ Seguidament la motivació més

important és la inquietud social,

mostrant‐ho un 30%.

□ I per últim un 9% tenen com a

motivació principal el

desenvolupament acadèmic. 8

▪ L’ús de les TICS cada vegada està més

implantat en tota la societat, així és que els

estudiants de la Universitat per a Majors,

cada vegada fan més ús de les noves

tecnologies i accedeixen a Internet...

□ 12% més d’una vegada al dia.

□ 43% tots els dies.

□ 18% tres o quatre vegades a la

setmana.

□ 15% una o dos vegades a la setmana.

□ 5% puntualment.

□ 7% mai.



Llocs de procedència dels 

alumnes

▪ El lloc de procedència dels alumnes de la

Universitat per a Majors al Campus de Castelló,

és en primer lloc i amb diferència la ciutat de

Castelló, un 70%, encara que cal destacar que

un 30% d’estudiants procedeixen de municipis

del voltant de la ciutat, així els més destacats i

per ordre d’alumnes de cadascun són:

Benicàssim, Vila‐Real, Grau de Castelló,

Borriana, Almassora, Onda, Borriol, La Vall

d’Uixó, Alcora i Orpesa.

▪ En relació als estudiants de les Aules per a

Majors a les Seus, a més dels llocs on està

la Seu els estudiants acudeixen de

municipis pròxims.
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Distribució de matrícula

1r Curs; 
112

2n Curs; 
79

3r Curs; 
74

Graduat Universitari Sènior  265

Cultura i 
Societat 
Global A

100

B
84

C
91

D
93

Manifestacions 
del poder a la 

societat

63

Conèixer i 
aprendre 
de forma 

interactiva

19

Postgraduat Universitari Sènior  450

Seu de 

l'Interior

39

Seu del 

Nord

135
Seu dels 

Ports

40

Seu del Camp 

de Morvedre

116

Aules per a Majors a les Seus  330



Pla Docent

108 professors han estat implicats durant aquest curs en els estudis de

formació permanent sènior.

El professorat ha estat partícip en els diferents estudis de formació

sènior, a continuació es detalla en tot el pla docent que ha estat

compromès, així com la pedagogia emprada.
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Grau 
Universitari 

Sènior

Postgrau 
Universitari 

Sènior

Aules per a 
Majors a les 

Seus

Assignatures 
troncals

Assignatures 
optatives

Tallers



Tipologia del 

docent

▪ De la totalitat del professorat (108) la

distribució per tipus de figura del

docent és:

□ El 30% Titulars UJI

□ El 15% Extern

□ El 12% Professorat Associat

□ El 12% Professorat Catedràtic
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Distribució dels 

recursos pedagògics
▪ La majoria de les classes són expositives.

□ Amb un ús actiu i participatiu dels estudiants.

□ La combinació teòrica-pràctica es presenta de manera

significativa.

▪ Les diferents tasques en grup, és a dir, les dinàmiques en equip,

són un altre punt important i interessant dins del nostre programa.

▪ Nous recursos didàctics

□ Suport digital,

□ Material audiovisual,

□ Us mixt de la tecnologia.

▪ Noves estratègies pedagògiques: fent-los accessibles

tecnològicament, dinàmics, amb una comunicació contínua entre

els professors i l'estudiantat, afavorint així l'intercanvi i

aprenentatge mutu. 13
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Classes de Conversa

Debat actiu



Docència    
Grau Universitari Sènior, Postgrau Universitari Sènior, Aules 

per a Majors a les Seus, Espais, Aptituds Tecnològiques i 

Lingüístiques, Tallers i Activitats

2.



Espais
▪ Les classes s’ han seguit impartint en les

Facultats de Ciències Humanes i Socials,

l’Escola Superior de Ciència i Tecnologia i

la Facultat de Ciències Jurídiques i

Econòmiques.

▪ També altres espais de la Universitat com la

Llotja del Cànem i el Menador s’han utilitzat

per a la realització de Tallers i cursos

optatius.

▪ Aules per a Majors a les Seus: diferents

espais dels municipis amb programa

formatiu per a Majors a Morella, Vilafranca,

Sant Mateu, Vinaròs, Sogorb i Sagunt.
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Hores de docència

□ Assignatures troncals: 1.740 hores
□ Grau: 580 hores

□ Postgraus: 630 hores

□ Seus: 530 hores

□ Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques:  1.090 hores

□ Cursos On-line: 2 cursos semestrals

□ S’han realitzat 838 inscripcions a les diferents assignatures d’Aptituds

Tecnològiques i Lingüístiques, 432 persones s’han inscrit en almenys una

activitat, per tant, el 42% dels estudiants s’ha mostrat interessat en

aprendre noves tecnologies i idiomes.
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Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques:
Aprenentatge que promou el major coneixement de l'entorn,

l'adaptació als canvis i la millora de la Qualitat de Vida

▪ Constitueixen un complement de formació que es considera essencial per a l'educació integral de la

persona. Aquestes aptituds, s'ofereixen de forma optativa a tots els estudiants de la

Universitat per a Majors i ajuden a completar la seua formació en aptituds fonamentals en aquest

moment.

▪ L'oferta de noves tecnologies té un ampli ventall: competències, coneixements i habilitats, en

diferents nivells i temes així es pretén arribar a cobrir totes les necessitats específiques que puguen

tindre els estudiants en aquest tipus d'aptituds.
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Aprenentatge 
pràctic

Ajuda a 
posseir 

aptitud en 
noves 

tecnologies

No només 
utilitzar: 

conèixer, 
comprendre

Ser capaç de 
formar part i 
participar en 
una societat 
que està en 

constant 
progrés

De la qual no 
volem que 
ningú es 

quede exclòs



Aprenentatge de 

Tecnologia

▪ 7 cursos anuals, en diferents nivells:

ofimàtica, internet mig i avançat.

▪ Tallers anuals: Edició Multimèdia,

Tablets i Smartphones, Maneig

d’ordinadors Apple, Robòtica i

Programació.
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Aprenentatge de 

llengües
▪ El coneixement de llengües, i en particular de l'Anglès s’han ofert

quatre nivells diferents: Anglès bàsic I i bàsic II, Anglès mitjà i

Anglès avançat. A més s’ha completat la docència amb Tallers:

“Learning English and Watching Films” (amb la visualització i

comentari de tres pel·lícules) i Taller de Conversació amb tres

nivells: bàsic, mitjà i avançat.

▪ De la mateixa manera s'ha ofert el curs de “Valencià elemental" i

“Valencià avançat” desenvolupant les competències

comunicatives, d'escriptura i culturals d'aquesta llengua.
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Desenvolupament de 
destreses 

comunicatives, en 
particular 

l’aprenentatge de 
l’anglès

En qualitat de llengua 
de comunicació 

internacional

El valencià com a 
llengua pròpia

Es presenten des d’un 
enfocament 

veritablement 
comunicatiu

Com eines 
necessàries per a 

participar activament 
en la construcció 

d’una societat global i 
intercultural



Cursos Online

▪ Aquest curs acadèmic, s'han ofert dos cursos:

□ “Societat i Aspectes Històrics de l'Europa

d'entreguerres”

□ “Innovacions Científiques que van canviar

la Humanitat”

▪ Aquests cursos virtuals s'han desenvolupat des de

dos vessants, d'una banda l'oferta dins del Postgrau

Específic com a Monogràfics i per un altre, per a la

resta d'estudiantat com a Aptituds d'anàlisis.

▪ A més s’ha realitzat el curs online “ETHERIA”

programa interuniversitari Sènior, organitzat per la

Xarxa Vives d’Universitats, han participat 20

estudiants del nostre programa.
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Per a tots els 
estudiants del 

Programa de Formació 
Permanent

Indistintament del curs 
o Seu on estiguin 

matriculats 

Llibertat a l’hora de 
connectar-se i 

aprendre

Cada curs té una 
durada de 3-4 mesos

Dedicació aproximada 
de 4 hores

Reforça els 
coneixements TICs

dels estudiants



Tallers: complement de la docència 

troncal
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Com a suport a la formació educativa de l’estudiantat

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

S’ofereixen de forma trimestral, cursos en format “Taller”

Tant al Campus de Castelló com a les Aules per a Majors a 
les Seus
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▪ TALLERS AL CAMPUS DE CASTELLÓ

□ Història, Patrimoni i Cultura en l'Antic

Territori Mediterrani de la Corona

d'Aragó

□ Representacions artístiques rellevants:

música i teatre a l'abast

□ Llum de la Memòria

□ Escriptura Creativa

□ Teatre

□ Speaking English

□ Watching Films and Learning English

□ Quan la mort ve a visitar-nos

□ Primers Auxilis

□ Pirotècnia: Tradició i Cultura

□ Coffee Talk

□ Tamborades-Repics Rituals de tambors

▪ TALLERS A LES AULES PER A MAJORS A LES

SEUS

□ El llenguatge cinematogràfic Teoria i Pràctica Seu

del Nord (Vinaròs-Sant Mateu)

□ Nutrició Saludable – Seu Interior (Sogorb)

□ Història de les Religions - Seu Camp de

Morvedre (Sagunt)

□ Enginyeria de les Civilitzacions Antigues – Seu

Camp de Morvedre (Sagunt)

□ Smartphones i Tablets – Seu dels Ports (Morella-

Vilafranca)

□ Viatges que transformen el Món – Seu del Nord

(Vinaròs-Sant Mateu)



Taller: Watching films and
learning English

Friday 5th April – 3.30 pm

JAA205FR (Sala de Grados) - Faculty of Law 
and Economic Sciences 

Film: Little Miss Sunshine

Open to all Seniors Citizens’ University 
students.
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«Dublin City University 

Summer course»
▪ Com a complement a tot el procés d'aprenentatge, de forma

biennal es programen estades en universitats de llengua

anglosaxona on poder no solament realitzar un curs intensiu

d'anglès sinó fer una immersió lingüística en el territori. Enguany el

“SummerCourse” es realitzarà del 6 al 14 de juliol en

la Dublin City University.

▪ En concret aquest curs seran 38 estudiants els que duran a terme

l'estada, que complementaran amb un curs intensiu previ de 15

hores, on reforçaran i milloraran les competències comunicatives

en anglès, durant juny i juliol a l’UJI.
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Activitats que 

complementen la 

docència en l’aula

▪ Activitats d’estudi cultural i històric a fi

d'afavorir els objectius acadèmics i

socials que té el programa.

▪ En els diferents cursos del Grau,

Postgrau i Aules per a Majors a les

Seus, entre les que destaquen: visita

a Roma, Nàpols, Madrid, Saragossa,

Poblet, Terol, Xàtiva, València,

Conèixer Castelló, entre altres.
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Investigació
Projectes de Recerca, Biblioteca Virtual Sènior, 

Projectes Erasmus+, Staff Week

3.



L’estudiant protagonista 

del seu aprenentatge

▪ Els estudiants tenen establert la realització

de projectes dins del pla docent troncal,

que el desenvolupar-los i el modus

d'aprenentatge, afavoreixen la implicació

en el procés dels estudiants. Metodologies

emprades segons el tipus de projecte:

aprenentatge actiu, col·laboratiu, entre

parells.

▪ Aquests projectes afavoreixen un

aprenentatge més ric per als estudiants, a

més que incrementa i retorna el

coneixement a la societat.

▪ Projectes d’Investigació Segon Curs Grau 

Sènior -> 17 projectes 

▪ Projectes d’Investigació Final de Grau 

Universitari Sènior -> 12 projectes 

▪ Projectes d’Investigació Postgraduat Universitari 

Sènior -> 3 projectes
29



Projectes d’aprenentatge actiu a 

les Aules per a Majors a les Seus

▪ S’han realitzat aquest curs 21 projectes,

distribuïts per temàtiques:

□ Seu Interior - “El Palància, Recursos

patrimonials Artístics”

□ Seu Camp de Morvedre –

“Personatges fràgils i poderosos,

així es va construir la història”

□ Seu del Nord – “Antropologia i

Història dels Productes Naturals i la

Gastronomia del Nostre Entorn”

▪ Presentats públicament el 30 de maig al

Teatre Serrano de Sogorb, Seu de l’Interior.
30



Biblioteca Virtual Sènior –
Compartint Coneixement
▪ La Biblioteca Virtual Sènior dona resposta a la necessitat de què el

coneixement generat pels majors tinga un accés més fàcil al públic

global.

▪ Gràcies a la catalogació, organització i publicació en aquesta

plataforma es publiquen, promovent així el coneixement lliure,

www.bibliotecavirtualsenior.es

□ Els treballs de recerca realitzats durant el curs 2018-2019: els

Projectes Final de Grau realitzats pels estudiants de Tercer

curs del Grau Universitari Sènior, els treballs de recerca

realitzats pels estudiants del Postgraduat Sènior i els treballs

d'aprenentatge realitzats pels estudiants de les Aules per a

majors a les Seus.

▪ Durant l'últim any la Biblioteca Virtual Sènior ha tingut 11.190

visites de 3.342 usuaris diferents, sent un 89,5% de nous

visitants, enhorabona a tots per contribuir en la difusió del

coneixement. 31

Projecte iniciat a partir dels treballs de 
recerca 

I projectes d’autoaprenentatge realitzats pels 
estudiants del programa de formació 

permanent 

Des de qualsevol part del món poden 
accedir a tots els recursos que en ella es 

troben “allotjats”

Han anat creixent amb el temps i es troben 
dividits en diverses categories 

Projectes d'investigacions, publicacions i 
materials audiovisuals, així com també 

per exemple els números anteriors de la 
Revista Renaixement

http://bibliotecavirtualsenior.es/


Projectes Erasmus+

□ Participació en el programa Erasmus+

□ Activitats KA1 per a la formació i adquisició de capacitats i competències del professorat

□ Projectes KA2 d'innovació educativa.

□ La Universitat per a Majors, dins de la seua vessant d’investigació i en el context europeu dels programes

Erasmus+, té en l’actualitat projectes que promouen la innovació en ferramentes i models pedagògics

adreçats a persones majors. Durant aquest curs s’està treballant en tres projectes: TICTAC +55, CLEAR,

ONTRAIN.
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Adopció digital Inclusió digital
Cooperació i 
desenvolu-

pament

Pedagogies 
innovadores

Noves eines per 
a l’educació

Educació 
integrada amb 
la tecnologia



Projectes en desenvolupament

▪ TICTac+55”: Tècniques d’aprenentatge combinades amb les TIC per a majors de 55

anys.

□ Projecte centrat en el desenvolupament de 6 mobilitats al llarg de 2 anys i on

participen docents d’aquests programes amb l’objectiu d'intercanviar diferents

recursos i metodologies que fomenten l’aprenentatge de competències digitals

en l’alumnat adult i major.

▪ “CLEAR”: recursos per a la formació i reutilització del coneixement en una economia

circular

□ Basat en l’educació per a afavorir l’economia circular com 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 i economia sostenible. Aquest projecte està coordinat per l’UJI,

es va iniciar en novembre de 2017 i finalitzarà en gener de 2020.

▪ OnTrain “Online Training: the treasure within”

□ Inspirat en l’informe Delors de la UNESCO de 1996 “Learning; the treasure

within” (l’educació conté un tresor) en el projecte OnTrain es pretén fer explícit i

explotable el tresor que també té l’educació online. Coordinat per l’UJI, fins

novembre 2020. 33



Reconeixements i difusió

▪ Premis “All Digital Awards 2018” – Brussel·les, rebut el 18

d'octubre, es va reconèixer el paper que realitza el nostre equip

cap a millor i major impacte dels projectes Europeus Erasmus+,

en l'esdeveniment "AllDigital" al millor consorci.

▪ Presentació en la Staff Week de l’UJI el 22 de maig, dels

projectes onTrain i CLEAR com a bones pràctiques d’Erasmus+

coordinats per la Universitat Jaume I, i que d'aquesta manera

servisquen de model o propostes perquè altres institucions

puguen adoptar tant els resultats com la metodologia i

recomanacions.
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Impacte Social
Canals de comunicació, Tallers de Senderisme, Educació 

musical activa, Art dramàtic, Vox Sènior, Revista 

Renaixement, Repercussió Social, Premsa, Consells

4.



XX Anys del programa de formació 

permanent

▪ La Universitat per a Majors va celebrar els XX Anys del programa el dimecres

17 d’octubre, amb una trobada i retrobament de les vint promocions que han

participat en aquest programa de Formació Permanent de l'UJI. Iniciativa que de

la mà del Prof. Cabedo s'inicià al curs 1998.

▪ Es manté el vincle amb els anteriors estudiants, afavorint una relació activa amb

la universitat.

▪ Des d'un principi es van mantenir diversos objectius que han perdurat durant

aquests anys: poder generar ambients acadèmics adequats per al

desenvolupament intel·lectual, emancipar social i culturalment oferint moltes i

diverses oportunitats a les persones majors i generar espais on socialitzar.

36





Canals de Comunicació i 

Xarxes Socials

▪ La xarxa Internet fa possible que la informació estiga disponible de forma global i immediata amb un cost molt

baix. Seguint els principis d'una web oberta i participativa, totes les persones. També la web

col·laborativa WikiSènior, continua sent un portal actiu i seguit per la comunitat internauta.

▪ Per a assegurar un bon funcionament en el programa de formació permanent s'utilitzen diversos canals, de

manera que així tots els estudiants poden seguir informats d'una manera contínua dia a dia: Facebook, Twitter,

Instagram.

▪ Durant aquest curs 2018-2019, la Universitat per a Majors ha posat en marxa el canal de comunicació de

Telegram, aplicació de missatgeria instantània, la funció principal de la qual és la de comunicar-se entre els

usuaris.

Les xarxes socials mantenen actiu els vincles entre alumnes i el programa també com a ciutadans digitals.
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Taller de Senderisme: afavorint 

estils de vida saludables
▪ Són molts, i coneguts, els beneficis de realitzar exercici físic moderat de forma habitual. Així la pràctica

habitual d'esports ajuda a prevenir malalties i és en factor de primera ordre en la qualitat de vida física,

psíquica, emocional i social. Afavorint la pràctica habitual de senderisme, entre el grup d'estudiants de la

Universitat per a Majors incloem el treball de resistència, força muscular, flexibilitat i relaxació així com les

virtuts que aconseguim psíquiques i socials. S’han realitzat més de 21 rutes per la província de Castelló, a

més del Camí de Sant Jaume, ruta per la Serra de Gúdar-Javalembre, Albarracín, Moncayo, entre

altres.
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Taller d’Educació musical activa
▪ Entre els seus objectius es troba 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.

▪ Aquest taller impartit al Campus de Castelló pel prof. Santiago Monforte i en la Seu dels Ports ha

estat impartit pel prof. Fernando Blasco.

▪ Durant el curs s’han realitzat, més de 8 concerts a Castelló i província (Concert de Nadal-

Col·laboració amb la Banda UJI al Paranimf, Magdalena (Teatre Raval de Castelló), Primavera,

Sant Jaume de Fadrell) i la Coral de la Seu dels Ports al Certamen de la Universitat Politècnica de

València, Teatre de Vinaròs, Casa Social de Vilafranca i Teatre de Morella).
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Taller d’Art Dramàtic

▪ Van presentar a l’acte de Benvinguda del curs 2018-

2019 un espectacle multidisciplinari de teatre, dansa i

música que ens endinsa en la rica història del

Mediterrani i el seu patrimoni, tenint en compte que

l'any 2018 ha sigut considerat per la Unió Europea

com “L'Any Europeu del Patrimoni Cultural”.

▪ Aquest curs ens ha presentat l'obra "La Lola de la

Plana" una tragicomèdia castellonera amb aires grecs

que, ens convida a viure el teatre dins del teatre, un

espectacle costumista amb un peculiar homenatge a la

mitologia grega, on les dones de Castelló són les

protagonistes absolutes de l'escena, amb el permís

dels déus grecs. En definitiva, una versió sui generis

de les assembleistes d’Aristófanes amb un toc molt

valencià en clau de comèdia absurda i esperpèntica.

S’ha dut a terme al Teatre Raval de Castelló, a la

Seu dels Ports (Vilafranca).
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Taller de Ràdio – Vox Sènior

▪ L'emissora oficial de la Universitat Jaume I és Vox UJI Ràdio, dins d’aquesta 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

pròxims, al programa Vox Sènior.

□ www.radio.uji.es

42

https://www.radio.uji.es/


Publicacions Revista Renaixement

▪ Aquest projecte és una gran oportunitat per a tots els estudiants que

vulguen compartir els seus xicotets relats.

▪ Gràcies a aquestes activitats on es pot apreciar la transmissió

d'experiències, culturals i científiques, des d'un punt de vista de les

persones majors, descartant aquells estereotips que persegueixen a la

societat i promovent una actitud positiva cap a ells. Cal destacar la

participació de tots els alumnes que han col·laborat ja que és un gest de

solidaritat i de compromís en un projecte ple d'esforç i il·lusió.

▪ La revista “Renaixement” és sens dubte un projecte en comú, coral, ple

d'esforç de tots els alumnes que recopila tot tipus d'articles escrits per

ells i revisats pel Consell Editorial que amb la seua labor vol ajudar a

millorar número rere número l'edició.

▪ El Consell Editorial de la Revista, format per estudiants voluntaris del

programa, valora, revisa i intenta adaptar els articles, assajos, poesia,

ressenyes, etc. que són enviats.

▪ Durant aquest curs s’han publicat els números 44, 45 i 46.
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Activitats de Repercussió Social

▪ Presentació del llibre "1870-1970 Castelló y su entorno“: Fruit del treball del grup d'Antropologia

Cultural i Històrica del nostre Entorn els estudiants presenten en el llibre les seues vivències,

anècdotes i quotidianitat dels seus records que són també els de tots nosaltres. El present llibre

recull temes sobre agricultura, oficis, millores de la modernitat, oci i festes, vivència dels nostres

pobles, cultura, millores urbanes, comerç i moda i records.
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Activitats de Repercussió Social

Acte XX Aniversari

▪ Com a celebració del XX aniversari del Programa

de Formació Permanent, es va dur al Fòrum

Llibreria Babel de Castelló, baix el lema d’Activitat

literària de l’Associació AMART, un acte a càrrec de

la Coordinadora de la Universitat per a Majors, Pilar

Escuder, dels 20 anys del programa.

▪ La difusió en mitjans de comunicació, fòrum socials,

i reunions amb altres agents, constitueixen una de

les missions de la Universitat per a Majors per a

promoure una visió positiva de l’envelliment actiu

afavorit per l'aprenentatge continu.
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Notes de premsa - Mitjans 

de comunicació
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Consell d’Estudiants

▪ El Programa de Formació Permanent de la Universitat Jaume I té diversos òrgans assessors que

constitueixen la base per al coneixement directe de les necessitats, inquietuds i diferents punts de vista tant del

professorat com dels estudiants que el conformen.

▪ Tenint en compte el treball en conjunt i la interacció amb altres grups a través del Consell Assessor

d'Estudiants, es constitueixen factors que influeixen de forma decisiva en el desenvolupament favorable

d'actituds i en la resolució de conflictes, basats en el diàleg i la participació, amb l'objectiu d'analitzar els

suggeriments i propòsits de la resta d'estudiants.

Es reuneix amb els responsables del programa de forma trimestral.
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Consell Assessor

▪ El Consell Assessor de la Universitat per a Majors té

una representació de totes les facultats de la Universitat

Jaume I. Al llarg de l’any es reuneixen a fi de conèixer i

assessorar al voltant de l’evolució de la planificació del

curs.

□ Conèixer i assessorar nous projectes tant

d’innovació educativa o els propis que venen

donats pel programa.

□ Ser informats del Claustre del professorat, la

seua avaluació; perfil de l’estudiantat i les seues

demandes.

□ Aprovar la proposta del pla docent.

El Consell Assessor està presidit per la

Vicerectora d’Estudis i Docència: Isabel Garcia
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Relacions 

institucionals
AEPUM, XEPUM, Xarxa Vives

5.



AEPUM – Associació estatal 

Programes Universitaris per a Majors
▪ X SEMINARI DE TREBALL AEPUM - LES MATEMÀTIQUES I LES CIÈNCIES EN

ELS PROGRAMES UNIVERSITARIS PER A MAJORS, els dies 8 i 9 de novembre

de 2018. En el Seminari de Treball de l’AEPUM es tractà la relació entre les

Ciències i els PUMs, a més les perspectives futures que es poden obrir

especialment en un món canviant, dominat per la tecnologia i les ciències.

▪ XVI TROBADA NACIONAL I I IBÈRIC DE PROGRAMES UNIVERSITARIS PER A

PERSONES MAJORS, Badajoz, 8, 9 i 10 de maig de 2019 Facultat d'Educació.

Constituïda fa 15 anys a Espanya, contribueix des de llavors al desenvolupament

formatiu i cultural del col·lectiu de persones majors. Per a l'assoliment d'aquestes

finalitats l'Associació fomenta i desenvolupa el diàleg i la comunicació entre les

institucions d'Ensenyament Superior, les Administracions Públiques i entitats

privades.

La Universitat Jaume I en l'assemblea realitzada a l’encontre de Badajoz va passar

a formar part de la junta directiva d’aquesta associació estatal.
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XPUM - Xarxa de Programes

Universitaris per a Majors de les 

Universitats Públiques Valencianes

▪ Participació dels XPUM-CV al II

Fòrum Internacional sobre

Persones Majors "Vivir más y vivir

mejor“ - 25 de setembre en el MuVIM

de València.

▪ CERTAMEN DE CORALES

SÉNIOR DE LA UPV – Participació

Cor de la Seu dels Ports (Morella i

Vilafranca).
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Xarxa Vives – Trobades dels 

programes Sèniors
▪ La Universitat Jaume I de Castelló va acollir el dijous 20 i el divendres 21 de

setembre la V Trobada Fòrum Vives de Programes Sènior de les Universitats de

la Xarxa Vives (XVU).

□ Es va oferir una sessió de formació per a formadors centrada en les

competències digitals de l'alumnat dels PUM. Amb la ponència

“Competència digital dels majors”, a càrrec de Jordi Adell, professor titular

d'Educació i director del Centre d'Educació i Noves Tecnologies de l'UJI.

Taula redona sobre les experiències en primera persona d'e-learning

(aprenentatge en línia) en la qual van participar professors i alumnes amb

experiència en aprenentatge virtual, moderada per Pilar Escuder.

□ Es va reunir el Grup de Treball de Programes Sènior de la Xarxa Vives per a

avaluar l'estat del segon informe sobre els Programes Universitaris per a

Majors, que es va presentar al febrer de 2019 a la Universitat de Barcelona.

▪ 7 i 8 de febrer, va tindre lloc la VI Trobada dels Programes De les Universitats de

la Xarxa Vives, a la Universitat de Barcelona, l’UJI va presentar l’Informe Intermedi

del Programa Interuniversitari Etheria.
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▪ El Curs Interuniversitari de Mobilitat ETHERIA és un

projecte pilot d'innovació educativa dirigit a persones de més

de 55 anys. ETHERIA potència la mobilitat en el territori de

la Xarxa Vives en un marc didàctic, social i d'oci,

d'aprenentatge formal i no formal.

▪ Organitzat per la Xarxa Vives d’Universitats, 48 estudiants de

les diverses Universitats de la Xarxa Vives que a continuació

es detallen: Universitat de Barcelona 10, Universitat per a

Majors de l'UJI 20, Universitat d'Alacant 4, Universitat

Autònoma de Barcelona 1, Universitat de Lleida 1, Universitat

de les Illes Balears 6, Universitat de Girona 1, Universitat

Ramon Llull 2.

▪ S’ha impartit el curs “Patrimonis de la Humanitat” amb el

contingut: l'Art rupestre de l'Arc Mediterrani, el conjunt

arqueològic romà de Tàrraco, les esglésies romàniques de la

Vall de Bohí, la Vall de Madriu-Perafita-Claredat i el

modernisme.
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Curs Interuniversitari

Finalment s’ha realitzat una activitat pràctica a final de

curs.



Preparació del 

pròxim curs
Portes Obertes, Preinscripció

6.



Portes Obertes

▪ Durant el mes d’abril, van tindre lloc

les Jornades de Portes obertes, per a

què la ciutadania puguera conèixer

de primera mà el programa de

formació permanent de l’UJI.

▪ S’han realitzat diferents municipis als

municipis que han demanat una

xarrada al voltant de l’Educació i la

Qualitat de Vida.
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Preinscripció

▪ S’han rebut 141 preinscripcions per a

cursar els estudis de Graduat

Universitari Sènior i a les diferents

Aules per a Majors a les Seus, per al

curs vinent 2019-2020.

▪ La preinscripció està oberta fins al dia

28 de juny.
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