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Destaquen els següents punts del programa de 
formació permanent de la Universitat Jaume I

Formació acadèmica 
de qualitat, flexible, 

participativa i 
col·laborativa

Docència de capacitació 
a l’estudiantat en TICs, 

llengües, habilitats 
personals i físiques

Creació de xarxes de 
coneixement: 

Wikisènior, Revista 
Renaixement i 

Biblioteca Virtual 
Sènior

Investigació en àmbits 
d’envelliment actiu, 

pedagogies aplicades a 
adults, ús de les TICs en 

persones majors
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ESTUDIANTS MATRICULATS

1089 estudiants matriculats al 
curs 2019-2020

Graduat Universitari Sènior  275

Postgraduat Universitari Sènior  470 

Aules per a Majors a les Seu 344
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Evolució d’alumnes al programa de
formació permanent de l’UJI

■ El programa es va iniciar l’any
1998 al Campus de Castelló amb
38 estudiants.

■ A continuació es mostra l’evolució
del total d’alumnes matriculats
des del curs 1998, al Campus de
Castelló i a les diferents Seus
(Interior, Nord, Ports i Morvedre).
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Distribució d’alumnes matriculats

1er Curs
114

2n Curs
93

3er Curs
68

GRADUAT UNIVERSITARI 
SÈNIOR --> 275

Una Visió 
Humanística -

Grup A
97

Grup B
93

Grup C
104

Grup D
103

L'Humor i 
l'Espectable 

en la Societat
44

Expressions i 
Imatges del 

Poder
29

POSTGRADUAT UNIVERSITARI 
SÈNIOR --> 470

Seu de 
l'Interior

39

Seu del 
Nord
131

Seu del 
Ports

52

Seu Camp 
de 

Morvedre
122

AULES PER A MAJORS 
A LES SEUS --> 344
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Motivació de matrícula i 
ús de les TICs

■ Els estudiants matriculats
l’interès més important quan
es matriculen al programa de
formació permanent és:

 El desenvolupament personal,
en concret el 66%.
Seguidament la motivació
més important és la inquietud
social, mostrant-ho un 26%. I
per últim un 8% tenen com a
motivació principal el
desenvolupament acadèmic.

■ 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,
tant així que es veu reflex en el
seu dia a dia en l’ús de
l’ordinador i amb els
coneixements d’informàtica e
Internet que van adquirint.

■ A més la majoria d’estudiants
navega sense dificultat i utilitza
el correu electrònic amb
confiança.

L'use 
pràcticament 
tots els dies

44%

L'use tres o 
quatre vegades 

a la setmana
18%

L'use una o dos 
vegades a la 

setmana
14%

L'use més 
d'una vegada 

al dia
12%

No use en 
absolut

7%

L'use 
puntualment (en 
casa d'un amic, 
en cursos, etc.)

5%

ÚS DE L'ORDINADOR O ACCÉS A 
INTERNET
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Procedència dels estudiants:
Castelló i voltants, Seus

■ 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%. És important 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 a les Seus (Interior - Sogorb, Altura, Xèrica,
Viver, Caudiel; Ports – Morella, Vilafranca, Forcall; Nord – Sant
Mateu, Vinaròs, Benicarló, Xert, La Jana i Camp de Morvedre –
Port de Sagunt, Sagunt, Canet, Puçol) entre altres.
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Pla Docent

■ 87 professors han estat implicats en la totalitat dels estudis del Programa de
Formació Permanent:

9

■ *Campus Virtual desenvolupat durant l’estat d’alarma (març-juny 2020).

Graduat 
Universitari 

Sènior

Postgrau 
Universitari 

Sènior

Aules per a 
Majors a les 

Seus

Assignatures 
Troncals

Assignatures 
optatives Tallers

Campus 
Virtual



Tipologia del docent

■ Del total del professorat, la
distribució per tipus de
figura docent és la següent:

– 13% Catedràtic UJI

– 24% Titulars UJI

– 18% Externs

– 12% Associats
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Distribució dels recursos 
pedagògics
■ En relació a la pedagogia que el professorat utilitza en els

diferents cursos, es mostren a continuació els tipus de
metodologia utilitzada pel professorat durant aquest curs
2019-2020 en ordre són:

– Majoria tipus de classes teòrica-expositiva

– Teòrica-pràctica i pràctica més significativa

– Dinàmiques en equip

■ Recursos didàctics TICs 97%

– En la totalitat de les estratègies didàctiques són les
presentacions en suport digital.

– Seguidament l’ús de material audiovisual i es pot
observar que cada curs s’incrementa l’ús de la
tecnologia, en concret aquest curs, tot el professorat
excepte un 3% ha utilitzat les TICs.

– A partir de l’estat d’alarma s’han desenvolupat: 35
cursos virtuals mitjançant la plataforma Aula Virtual
de l’UJI.
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CLASSES, COL·LOQUIS I TALLERS DOCÈNCIA PRESENCIAL



Distribució de la DOCÈNCIA

 Grau Universitari Sènior, 
 Postgrau Universitari Sènior

 Aules per a Majors a les Seus,
• Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques

• Tallers.
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Espais de docència

■ Les classes s’ han impartint presencialment 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.

■ Docència Virtual – Aula Virtual UJI des de març fins a juny de
2020.
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Hores de Docència
■ PRESENCIALS  Assignatures troncals: 1.166 hores  (els dos primers trimestres)

– Grau: 389 hores

– Postgraus: 422 hores 

– Seus: 355 hores 

■ ON-LINE  638 hores (el tercer trimestre)

– Grau: 198 hores

– Postgraus: 264 hores 

– Seus: 176 hores

■ Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques: 1.090 hores presencials i on-line 224 hores.

– Cursos On-line: 2 cursos semestrals 

– S’han realitzat 1478 inscripcions a les diferents assignatures d’Aptituds Tecnològiques i
Lingüístiques, 698 persones s’han inscrit en almenys una activitat, per tant, el 63%
dels estudiants s’ha mostrat interessat en aprendre noves tecnologies i idiomes.
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Aptituds Tecnològiques, Lingüístiques i 
d’Anàlisi
■ Les Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques constitueixen un complement de

formació que es considera essencial per a l'educació integral de la persona i que,
ofertes a l'inici del curs, són triades lliurement pels estudiants.

■ Aquestes aptituds, per la seva pròpia estructura, s'ofereixen a tots els estudiants de
la Universitat per a Majors, es desenvolupen anualment des d'octubre fins a abril.
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• Tecnològiques i 
Lingüístiques

Aptituds

• Formació

Complement

• Educació integral 
de la persona

Essencial



S’HAN 
DESENVOUPAT 

15 CURSOS 
ANUALS  

D’APTITUDS



Aprenentatge de TICs

■ En concret s’han desenvolupat 8 grups d'Aptituds
Tecnològiques, distribuïts en diferent oferta de
tipus de curs, nivell i horari:

– Nivell Intermedi en Tics dos grups
“d’Ofimàtica, crea els teus documents i
presentacions”

– Tres grups de "Comparteix i Aprofita el Núvol,
Connectivitat i Mobilitat amb el teu Telèfon
intel·ligent"

– Nivell Avançat en "Multimèdia: Creativitat amb
Imatges i Vídeo, Producció i Difusió"

– Dos grups de Nivell Usuari en Tics
"Descobreix la Web i els Serveis d'Internet".
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Aprenentatge de 
Llengües
■ En relació a les Aptituds Lingüístiques, tenint en compte

el desenvolupament de destreses comunicatives i, en
particular:

– l'aprenentatge d'anglès en qualitat de llengua de
comunicació internacional i el valencià com a
llengua pròpia, es presenten com a eina necessària
per a participar activament en la construcció d'una
societat intercultural.

■ S'han establert quatre nivells d’Anglès, distribuïts en 5
cursos: Anglès bàsic, Anglès bàsic II (Grup A i Grup B),
Anglès Intermedi i Anglès Avançat.

■ Dos nivells de valencià "Entendre i Llegir en Valencià amb
Competències Bàsiques" i "Escriptura, Gramàtica i
Lectura en Valencià, nivell Avançat".
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Cursos Online

■ La Universitat per a Majors oferta per a tots els
estudiants, indistintament del curs o Seu on
estiguen matriculats, dos cursos virtuals anuals.
Aquests s’ofereixen de manera semestral, tenint una
duració mitjana de 12 setmanes.

■ L’estudiant ha realitzat un mínim de quatre hores
lectives a la setmana, amb coneixements mitjans
d’utilització de les TICs a nivell d’usuari.

■ Aquest curs s’han realitzat dos cursos, amb una
matrícula de 70 estudiants per curs:

– La Guerra Civil Espanyola (1er semestre)

– La Vida de les Plantes (2n semestre)
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Tallers complement de la formació troncal
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Tallers 
transversals

Complement a la 
formació 

educativa de 
l’estudiant

Orientats a l’aprenentatge 
en diferents contexts 

culturals, socials, artístics i 
geogràfics

Magnífic punt de trobada entre 
alumnes de diferents cursos i àrees.

■ Dins del programa de formació permanent
s'ofereixen de manera trimestral Tallers com a
complement a la formació educativa de
l'estudiant i orientats a la trobada en diferents
contextos culturals, socials, artístics i
geogràfics.

– Aquests tallers han tingut una durada
mínima des d’1,5 hores i màxima de 12
hores. Segons la dedicació acadèmica es
computen en l'expedient acadèmic els
crèdits optatius corresponents.

■ Com cada trimestre, la Universitat per a Majors,
posa a la disposició dels alumnes l'oferta de
tallers transversals on ampliar els seus
coneixements, complementar la seva formació i
alimentar la seva curiositat a través de tallers.



Tallers al Campus de Castelló
i a les Seus
■ Els Tallers es desenvolupen tant al Campus de Castelló com

en les diferents Aules per a Majors a les Seus.

■ S’han desenvolupat 7 Tallers presencials al Campus de
Castelló, entre els que destaquen:

– Escriptura creativa
– Taller de Teatre
– Viure l’Òpera
– Història del Cinema
– Watching Films and Learning English
– Cinema en Valencià
– Taller de Pirotècnia: Tradició i Cultura
– Tertúlies Dialògiques

■ A les Aules per a Majors a les Seus, s’han desenvolupat els
següents Tallers:

– Taller de Nutrició
– Taller la Corona d’Aragó, Història i Dret
– Història de la Monarquia Espanyola
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ACCIONS 
COVID-19

Docència On-line per a 
tots els cursos
Graduat, Postgraduat, 
Aules per a Majors a 
les Seus i Aptituds
Tecnològiques i
Lingüístiques, Taller. 
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Docència on-line par a tots els cursos 
troncals i optatius
■ Des del programa de formació permanent, Universitat per a Majors, s'ha desenvolupat

un Campus Virtual, perquè els estudiants dels diferents cursos: Grau Universitari Sènior,
Postgrau Universitari Sènior i les Aules per a Majors en les Seus puguin seguir tenint
docència. Donada la conjuntura, els estudiants han tingut docència virtual des de març
fins a juny de 2020.

■ S’han desenvolupat 35 cursos on-line:
– 7 assignatures virtuals al Grau Universitari Sènior
– 8 assignatures virtuals als Postgraus Universitaris Sèniors
– 5 assignatures virtuals a les Aules per a Majors a les Seus
– 15 cursos virtuals d’Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques

■ La docència s’ha desenvoluparà a través de l'Aula Virtual de l'UJI, tenint accés cada
estudiant a través d'usuari i contrasenya de la Universitat. Per a cadascun dels cursos:
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Grau Postgraus
Aules per a 
Majors a les 

Seus

Aptituds 
Tecnològiques 
i Lingüístiques



Aula Virtual: components tecnològics i 
socials
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■ L'Aula Virtual té molts components
tecnològics i també socials. La major
part de l'aprenentatge en una Aula
Virtual depèn del propi estudiant, per
tant, s'assumeix un rol actiu i
participatiu, és un aprenentatge molt
dinàmic i alhora gratificant.

■ En aquest aprenentatge es pretén que
l'estudiant estigui profundament
implicat, de manera que es tracta d'una
forma també d'aprendre els uns dels
altres, buscant diferents recursos i
donant cadascun la seva pròpia opinió.

Components 
tecnològics i 

socials

Aprenentatge 
dinàmic i 
gratificant

Aprenentatge per 
part de l’estudiant: 

Rol actiu i 
participatiu

Buscant recursos i 
donant la pròpia 

opinió

Aprenentatge els 
uns dels altres

Estudiant 
implicat

Aprenentatge 
per part de 

l’estudiant: Rol 
actiu i 

participatiu



Canal de tutorials

■ La Universitat per a Majors va iniciar la
docència online des del 30 de març, amb
la creació d'un canal de tutorials
i guies per als estudiants majors online, a
més de recursos per a l'ús útil dels dies de
confinament.

■ Accés al Canal ací.
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Dades d’accés al Campus Virtual

■ La mitjana d'estudiants que han accedit al 
campus virtual és del 63%: 

– un 74% d'estudiants de Grau

– un 63% d'estudiants de Postgrau

– i un 47% d'estudiants de Seus

29

Com a mostra d’aquesta participació en tots els
cursos online s’ha mantingut una actitud activa.



Professorat implicat

■ El número de professorat implicat en la docència
virtual ha sigut de 36 professors.

■ Docència troncal: 22 professors.

■ Aptituds: 14 professors.

■ Les hores de docència aproximada a cada Curs
troncal han sigut de 15 hores a la setmana per curs.

■ En les Aptituds de 8 hores a la setmana per
assignatura.
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Grau Universitari Sènior

■ Els estudiants de Primer curs, han desenvolupat
tres assignatures virtuals, també els de Segon i
Tercer.

■ Gairebé cinquanta estudiants van participat en
la classe virtual de “Participació cultural activa”
de Segon curs. Una alegria sens dubte poder
interactuar tots i totes en l'espai “on-line”.

■ Els estudiants de Tercer curs també han
participat activament en la classe virtual
“d’Ètica i Política”.
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Postgrau Universitari 
Sènior
■ Els estudiants de Postgrau Universitari

Sènior han tingut dos assignatures virtuals.

■ Els estudiants del Postgrau transversal
“Una Visió Humanística” van tindre una
classe virtual de l'assignatura de
“Patrimonis de la Humanitat” en temps
real. Van poder gaudir de veure's les cares i
interactuar en temps real.

■ Els estudiants del Postgrau “L’Humor i
l’Espectacle en la societat” i “Expressions i
imatges del Poder” també han gaudit de la
docència online i de sessions en
videoconferència setmanalment.
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Docència Virtual –
Taller Seus

■ Els estudiants de cadascuna de les Seus
han tingut dos assignatures on-line: una
assignatura troncal i un taller.

■ Així tots en una mateixa aula (Seu de
l’Interior, Seu dels Posts, Seu del Nord i Seu
del Camp de Morvedre), gràcies a la
realització del Taller de Cinema, ofert també
per als estudiants de Grau i Postgrau
Universitari Sènior.
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Aptituds Tecnològiques 
i Lingüístiques

■ S’han realitzat tots els cursos d’Aptituds
Tecnològiques i Lingüístiques de forma
online des de finals de març a maig.

■ En total: 15 cursos d’Aptituds. 8 de TICs en
diferents nivells, 5 d’Anglès i 2 de Valencià.

■ La docència i finalització dels cursos es va
dur a terme amb sessions de
videoconferència per a acomiadar-se del
curs.
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Taller on-line

■ Des de la Universitat per a Majors durant l’estat
d’alarma degut a la Covid-19, s’ha programat un
Taller optatiu d'Història del Cinema, en aquest els
estudiants han pogut conèixer el desenvolupament
cinematogràfic, visionar les pel·lícules recomanades
i comentar-les en els fòrums al costat del professor i
a la resta de companys.

■ Ha segut un èxit la participació i interacció
mitjançant l’Aula Virtual i l’aprenentatge online.
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Resultats Enquesta Satisfacció 
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■ El 86% d'estudiants ha participat en algun
curs virtual, un 14% no ha participat. Per
tant, més de la meitat ha participat, un
percentatge molt alt, ha participat almenys
una hora a la setmana en algun Curs
Virtual.

■ La majoria, un 37%, ha dedicat de 4 a 8
hores a la setmana i també un 37% d'1 a 3
hores a la setmana. Un 3% ha dedicat més
de 20 hores a la setmana, un 12% entre 8 i
20 hores a la setmana.

■ Un 43% dia si/dia no, s'han connectat, és a
dir 3-4 vegades a la setmana. A
continuació, un 33,5% indica que tots els
dies fins i tot, diverses vegades al dia, sent
aquests els percentatges més alts, ens
demostra que els estudiants s'han
mantingut actius i connectats.



■ Les respostes més valorades
s'han obtingut tenint el
resultat d'acord en el fet que
han après de les assignatures
que s'han impartit i consideren
que l'Aula Virtual és una bona
manera d'aprendre.

■ En general els materials i
recursos utilitzats pels
professors a l'Aula Virtual han
estat adequats i fàcils de
seguir, així opina un 84%.
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Millora de Competències i habilitats 
mitjançant la docència virtual

■ La majoria d'estudiants consideren que han millorat molt i bastant les
següents competències i habilitats. Així les competències i habilitats
que gràcies a l'aprenentatge online han millorat els estudiants són:

– Cerca d'informació (Google).

– Comparar fonts d'informació i continguts digitals (Wikipedia, 
Blogs, Youtube).

– Gestionar i organitzar arxius i fitxers (quan et guardes una presentació o 
altres fitxers).

– Ús d'eines per a escriure i compartir (fòrums, missatgeria, 
videoconferència).

– Col·laborar i intercanviar fitxers i idees (negociar i debatre a través de 
fòrums o altres espais).

– Creativitat; cerca i descobriment de nous continguts d'aprenentatge

– Creixement i desenvolupament personal; establiment noves metes 
personals i d'aprenentatge.

– Responsabilitat i organització del meu propi aprenentatge.

42



INVESTIGACIÓ

Projectes de Recerca, Biblioteca 
Virtual Sènior, Projectes 
Erasmus+, Jornada Erasmus+.
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Projectes de Recerca: estudiant 
protagonista del seu aprenentatge
■ Els estudiants matriculats en el Grau Universitari Sènior, en tercer curs tenen planificat

dins del pla d'estudis, la realització del Projecte Final de Grau. Aquests projectes s’han
realitzat al llarg del curs lectiu, ajudats per un tutor/a.

– S’han realitzat 15 treballs en aquest curs 2019-2020.

■ Els estudiants de Segon curs de Grau Universitari Sènior i els estudiants de Final de
Postgrau, han dut a terme la realització del projecte de recerca durant el curs acadèmic,
tutoritzats pel personal tècnic de la Universitat per a Majors.

– S’han realitzat 21 treballs de Segon curs de Grau.

– 7 Projectes Final de Postgrau.

44

Mitjançant la realització d’aquests projectes es desenvolupen competències que permeten a
l'estudiant realitzar un estudi sobre un tema concret, s'estableixen interconnexions de diferents àrees
de coneixement i es desenvolupa un aprenentatge creatiu i autònom.
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Tutories Virtuals

■ Es pot veure en el següent enllaç la presentació
virtual que es va dur a terme:
https://vimeo.com/426338604/e1f23d305a

■ La dificultat de la distància l'han superat
“aprenent a treballar en equip amb eines TICs”
Així doncs; nous reptes signifiquen noves
oportunitats.
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Projectes d’Aprenentatge Actiu: Aules 
per a Majors a les Seus
■ Dins del programa d'Aules per a Majors en les Seus, es compleix amb l'objectiu social

d'estendre les oportunitats de formació més enllà del campus de Castelló. La diversitat i
l'intercanvi produït en un marc universitari, és el que ens enriqueix a tots.

■ Tots els estudiants, atesa la diversitat territorial, així com als objectius marcats, al llarg del curs
desenvolupen un Projecte de Desenvolupament Educatiu en grup. Es canalitza el tema de
desenvolupament mitjançant tutories, establint la metodologia d'aquests, depenent del
municipi.

■ A les diferents Seus s’han realitzat en total 12 projectes, els títols han estat emmarcats així:

■ Seu de l’Interior - “Tradicions orals, musicals i festives”.

■ Seu del Camp de Morvedre - “El Món Antic a la Comarca del Camp de Morvedre”.

■ Seu del Nord - “Innovacions científiques que van canviar el món” (Vinaròs). “Estudi genealògic dels
malnoms ‘malnoms’” (Sant Mateu).

■ Seu dels Ports - “Patrimoni Immaterial del nostre entorn”.
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LA REALITZACIÓ D'AQUESTS PROJECTES 
GENEREN SINERGIES DE TRANSMISSIÓ 
DEL CONEIXEMENT EN EL TERRITORI, 

POSANT EN VALOR EL NOSTRE 
PATRIMONI I REALITZANT LA COHESIÓ 
DEL TERRITORI I DELS ESTUDIANTS A 

TRAVÉS DE LA FORMACIÓ 
UNIVERSITÀRIA.
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Biblioteca 
Virtual Sènior:
Compartint el 
coneixement 

■ La Biblioteca Virtual Sènior és la plataforma web
creada en 2014 per la Universitat per a Majors per a
facilitar que tot el coneixement creat a partir dels
treballs de recerca, projectes i publicacions pels
alumnes, estigui disponible de manera pública i
oberta. Això significa que gràcies a Internet i als
cercadors com Google, qualsevol persona del món
que vulgui saber sobre algun tema en particular que
hagi estat escrit i publicat a la biblioteca, podrà ser
trobat fàcilment.

■ En aquesta estan disponibles els treballs de recerca
realitzats en els últims cursos, tant de Final de Grau,
de Postgrau i els Projectes d'Aprenentatge Actiu de
les Aules per a Majors en les Seus i els d’aquest curs
2019-2020.

■ D'aquesta manera s'està col·laborant perquè el
coneixement social disponible en Internet creixi i en
revertir-lo en la societat, ens feu partícips a tots de tot
el que sabeu i heu après.
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Durant l'últim any la Biblioteca Virtual Sènior ha tingut
125.319 visites de 52.336 usuaris diferents, sent un
90% de nous visitants. Enhorabona a tots per
contribuir en la difusió del coneixement.



Projectes 
Europeus 
d’Innovació 
Educativa

Projectes Erasmus+: 
CLEAR, OnTrain, LiveLearn.
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Projectes Europeus d’Innovació 
Educativa
■ La Universitat per a Majors, dins del seu vessant de recerca i en el context europeu

dels programes Erasmus+, té en l'actualitat projectes que promouen la innovació en
eines i models pedagògics dirigits a persones majors. La participació en el
programa Erasmus+, es duu a terme a través de dos punts clau:

– activitats KA1 per a la formació i adquisició de capacitats i competències del
professorat

– i en projectes KA2 d'innovació educativa.

■ Durant aquest curs acadèmic 2019-2020, s’ha treballat en tres projectes: CLEAR,
ONTRAIN i LIVELEARN.
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Projecte CLEAR: Recursos per a la 
formació i reutilització del 
coneixement de l’economia circular

■ El projecte “CLEAR” basat en l'educació per a afavorir
l'economia circular ha tingut com a objectiu principal
el disseny de materials formatius, afavorint les
prioritats de la Unió Europea del foment de la
iniciativa i la competitivitat, i promovent l'economia
circular a través de la servitització i economia
sostenible. Aquest projecte ha estat coordinat per
l'UJI, es va iniciar al novembre de 2017 i va finalitzar
el passat mes de gener de 2020.

■ S’ha creat una plataforma e-learning, un espai virtual
d'aprenentatge destinat a facilitar l'experiència de la
formació a distància, tant per a empreses com per a
institucions educatives. És obert i gratuït, el registre
és immediat, on hi han 11 lliçons relacionades amb
l’economia circular i servitització. Accés a la
plataforma.
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http://projectclear.eu/



Presentació de resultats: 
Plataforma d'aprenentatge 
electrònic
■ El 29 de gener de 2020 al Saló d’Actes de

l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències
Experimentals de l’UJI, es van fer públics els
resultats del projecte Erasmus+ CLEAR,
reflexionant sobre economia circular,
servitització i sostenibilitat. Continuant
compromesos a transmetre i ensenyant i
practicant les bones pràctiques apreses.

■ També es van presentar a l’Ajuntament de Gijón
els últims resultats del projecte.
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Projecte OnTrain: l’Educació 
online tanca un tresor
■ D'altra banda, el projecte “OnTrain:

Online traininig, the treasure within” està inspirat en l'informe
Delors d'UNESCO de 1996 “Learning; the
treasure within” (L'Educació tanca un tresor). En el
projecte OnTrain es pretén fer explícit i explotable
el tresor que també té l'educació online. El projecte està
coordinat per l'UJI i finalitzarà al novembre de 2020.

■ El tercer Meeting del projecte es va dur a terme el 15 de
gener de 2020 a Fürth (Alemanya), l'objectiu del qual és una
guia i proposar una sèrie d'activitats on-line per a institucions
que vulguin realitzar cursos on-line.

■ Com a resultats del projecte cal destacar el Material Educatiu
- Unitats d'aprenentatge. Les primeres 15 unitats estan
disponibles. Aquestes són part del material educatiu dirigit a
formadors. En aquests hi ha els següents títols, i es pot
descarregar cadascun d'aquests en:
http://ontrain.eu/2020/04/28/educational-material-
learning-units/
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http://ontrain.eu/



Projecte Live-eLearn: 
aprenentatge experimental 
combinat per a adults

■ El projecte "Live-eLearn" es va iniciar al gener de 2020,
coordinat per la Universitat per a Majors.

■ El projecte té com a objectiu unir les paraules "Live" i
"eLearn" en la proposta d'unir un aprenentatge
experiencial mediat per les tecnologies de la informació i
comunicació. S'han establert les bases per a realitzar
una proposta tecno-pedagògica que altres institucions
europees podran adoptar i oferir en els seus cursos. La
intenció és potenciar l'aprenentatge que ja es realitza en
activitats extra-acadèmiques (viatges, tallers, etc.) unint-
les amb activitats prèvies i posteriors mitjançant per la
tecnologia.

■ Els principals resultats esperats seran augmentar
l'experiència d'aprenentatge, sent més creativa, útil, i
agradable, però anant molt més allà d'aquesta, ja que
gràcies a la tecnologia, l'aprenentatge s'estén tant en el
temps com en el context.

■ Durant els dies 9 i 10 de gener de 2020, va tenir lloc la
primera reunió del projecte Europeu LiveeLearn a l’UJI.
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http://www.liveelearn.eu



Reunions virtuals –
Projectes Erasmus+
■ Les reunions transnacionals per motiu del

COVID-19 s'han ajornat, però tots els
projectes Erasmus+ han continuat en el seu
procés i la Universitat continua treballant:
reunions virtuals, teletreball i produint els
primers resultats disponibles en la web de
cada projecte.

■ Així, s’ha pogut teletreballar i avançar en els
projectes telemàticament.
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Jornada Erasmus+
■ La Universitat per a Majors va participar el 13 de febrer de

2020 en la Jornada Erasmus+ impulsada pel Vicerectorat
d'Internacionalització i Cooperació, es va dur a terme en la
Facultat de Ciències de la Salut de l’ UJI.

■ Amb l’objectiu de la divulgació de les convocatòries de
finançament europeu Erasmus+, especialment l'Acció Clau
KA2. El programa Erasmus+ compta amb l'Acció Clau KA1:
Mobilitat de les persones, l'Acció Clau KA2: Cooperació per
a la innovació d'intercanvi de bones pràctiques i l'Acció
Clau KA3: Suport a la reforma de polítiques.

■ La jornada va ser inaugurada per Eva Alcón, rectora de l'UJI
i va comptar amb la participació del SEPIE, que actua com
a Agència Nacional per a la gestió, difusió i promoció del
programa Erasmus+ de la Unió Europea en l'àmbit de
l'Educació i la Formació.

■ Durant la Jornada Erasmus+ es van presentar els casos
d'èxit: OnTrain (Universitat per a Majors) i EO4GEO de l'UJI i
el projecte Ecoblue Tourism de la VA SER-UJI.
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Impacte 
Social

Canals de Comunicació i Xarxes 
Socials, Taller d’Educació Musical 
Activa, Taller de Senderisme, Taller 
de Ràdio, Activitats.

Publicacions Revista Renaixement, 
Presentacions Projectes, Consell 
d’Estudiants,  Consell Assessor, 
Notes de Premsa, Difusió 
d’Activitats. 
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Canals de comunicació i Xarxes Socials
■ La xarxa Internet fa possible que la informació estigui

disponible de manera global i immediata amb un cost
molt baix.

■ Avui dia els canals de comunicació possibiliten d'una
manera eficaç la transmissió d'informació, l'intercanvi
d'opinions, l'elaboració de propostes, etc. Es tracta de
xarxes socials per a difondre informació i fomentar una
participació informal. Per a assegurar un bon
funcionament en el programa de formació permanent
s'utilitzen diversos canals que a continuació es detallen,
de manera que així tots els estudiants poden seguir
informats d'una manera contínua dia a dia:

– Facebook

– Twitter

– Instagram

– Telegram

Han estat molt actius durant tot el curs, i s’han mostrat
diferents activitats diàriament.
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■ Els Tallers d'Educació Musical Activa, constitueixen un complement de
formació que es considera essencial per a l'educació integral de la
persona.

■ Dins dels objectius destaquen:

– aconseguir que els estudiants adquireixin coneixements musicals

– especialment aquells que es refereixen al sentit auditiu

– fomentar el gust per la música i la seva percepció artística.

■ Aquests Tallers s’han dut a terme al Campus de Castelló i a la Seu dels
Ports (Morella i Vilafranca), amb un número de matriculats de 51
estudiants i 52 estudiants respectivament.

Aquest curs el 17 de desembre de 2019 es va dur a terme el tradicional
Concert de Nadal al Saló d’Actes Alfons el Magnànim de l’UJI a Castelló, a
càrrec del Cor de la Universitat per a Majors.

El 18 de desembre de 2019 el Cor de la Seu dels Ports va dur a terme el
Concert Inter-Seus a l’Auditori de Sant Mateu, i també van interpretar els
Concerts de Nadal a la Casa de la Cultura de Vilafranca i al Teatre Municipal
de Morella.
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Tallers d’Educació 
Musical Activa



Queda’t a casa –
Units per la música
■ Els estudiants matriculats en el Taller d’Educació

Musical Activa al Campus de Castellón, han dut a
terme amb el seu professor, una nova experiència
musical: cadascun des de la seva casa i units per
la música han interpretat “Tilingo Lingo (Mèxic)”,
de manera que han pogut participar junts cantant
cadascun des de la seva casa amb aquesta
música popular.

■ Com a mostra d'això estan disponibles els dos
vídeos dels estudiants del Taller d'Educació
Musical Activa en els següents enllaços:
https://youtu.be/wruaumwgbzu i
https://youtu.be/nqiep6ikvwu.
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Taller de Senderisme

■ "Mens sana in corpore sano", els beneficis del
senderisme no són només físics, sinó també
mentals. L'activitat física-esportiva s'entén com una
necessitat de primer ordre i és així també per a les
persones majors. Orientada adequadament, és
necessària, recomanable i fonamental per a la
millora de totes les capacitats.

■ A través de les rutes senderistes es busquen els
plaers psíquic i intel·lectual que arriben després de
realitzar un esforç o activitat física.

■ S’han realitzat 14 rutes per la província de Castelló:
Salzadella, Benafigos-Xodos, Tírig-Catí, Llucena-
Figueroles, Riu Carbó, entre altres. Així com la ruta
pels Pirineus Catalans i de les Ermites de Castelló.
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A més es conjuguen gaudir de la naturalesa, respectant i afavorint la
seva conservació, descobrint meravellosos paisatges sovint
desconeguts, així com s'estableixen i es milloren les relacions socials
amb companys.



Videoconferències del
Taller de Senderisme
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■ El grup del taller de Senderisme s’ha
reunit amb el seu monitor durant
varies sessions d'una forma especial,
de manera virtual.

■ Han pogut veure's, parlar, comentar i
a més posar entusiasme i vitalitat a la
dura situació, per a reprendre de nou
quan es pugui les marxes senderistes.



Taller de Ràdio – Vox Sènior
■ La Universitat Jaume I compta amb moltes eines per a la

transmissió del coneixement i la creació i desenvolupament de nous
punts de vista, però tal vegada el de més fàcil accés és la Ràdio
Universitària.

■ L'emissora oficial de la Universitat Jaume I, Vox UJI Ràdio, ofereix a
la comunitat universitària l'opció de comptar amb veu pròpia en
l'àmbit radiofònic. Desenvolupada pel Servei de Comunicació i
Publicacions amb la col·laboració del Servei d'Informàtica i el
Laboratori de Comunicació Audiovisual, Vox UJI Ràdio compta amb
una programació realitzada en bona part per l'estudiantat de l'UJI.

■ Els estudiants del Programa de formació Permanent tenen una
important participació: durant tot el curs lectiun de manera
setmanal realitzen un programa de ràdio on transmeten,
comparteixen i desenvolupen tant les iniciatives que es realitzen en
la Universitat per a Majors, així com en els contextos socials més
pròxims. El programa és Vox Sènior es pot escoltar a través del
següent enllaç on estan tots els podcast de les emissions
realitzades.
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Pesi a l'obligat confinament per la situació
sanitària els estudiants de la
Universitat per a Majors que
setmanalment preparen el programa de
ràdio "la veu dels majors“, ho han fet
l’últim trimestre de manera diferent,
cadascun des de la seva casa han gravat
el programa i a posteriori s’ha muntat per
part dels tècnics.



Activitats que 
complementen la docència

■ La realització d’activitats fora de l’aula donen
peu a l'adquisició “d’habilitats blanes” que
ajuden a complementar els objectius de
formació acadèmica i context social de la
Universitat per a Majors.

■ Durant aquest curs s’han realitzat les següents
activitats visitant llocs emblemàtics com:
Conèixer Castelló, Sagunt, Museu de Belles Arts,
Museu d’Història de València, Museu de
l’Almoina, Tortosa, Terol, entre altres.

■ Així com també s’han dut a terme diverses
Activitats Inter-Seus amb els estudiants de les
Aules per a Majors a les Seus.

65



Publicacions Revista Renaixement
■ De manera quadrimestral la Universitat per a Majors edita la

Revista Renaixement, una publicació que recull les inquietuds,
treballs, anàlisis i reflexions dels estudiants del Programa de
Formació Permanent de l'UJI.

– A causa de les circumstàncies excepcionals que ens han
tocat viure i atès que des de la Universitat per a Majors no
hem volgut canviar les nostres dinàmiques, s’ha treballat
per a poder continuar-les, de manera excepcional es va
publicar el primer número 48 digital i on-line de la
Revista Renaixement el mes d’abril i el segon número 49
al mes de juny amb l’edició especial dels Projectes Final
de Grau, Postgrau, Treballs de Recerca de Segon Curs del
Graduat Sènior i els Projectes de Desenvolupament
Educatiu de les Aules per a Majors a les Seus.

■ Aquest curs s’han publicat tres números: número 47 en paper,
48 i 49 en versió on-line.

Els estudiant han pogut gaudir-la tal i com si la tinguessin a
les seues mans.
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Presentació Projecte 
XiuXiueig

■ El Projecte “XiuXiueig”, un Projecte per a Conèixer els municipis de
Sagunt i Port de Sagunt, es va demanar als estudiants de
l'Aula per a Majors a la Seu del Camp de Morvedre,
que transmeteren les seues vivències, coneixements i
experiències del seu entorn.

■ Una idea apassionant que els estudiants van treballar de manera
conjunta al llarg d'un any lectiu (2016-2017).

■ El divendres dia 13 de desembre de 2019
al Centre Cívic del Port de Sagunt, es va presentar
el Projecte "XiuXiueig" audioguia que mitjançant un Codi QR ubicat
en edificis i instal·lacions públiques, es pot escoltar la informació
dels edificis a nivell cultural, referències
històriques i patrimonials de l'entorn de Sagunt i del Port de
Sagunt.

■ És pot accedir mitjançant aquest QR o en aquest enllaç web.
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Consell d’Estudiants
■ Els òrgans assessors del programa de formació

permanent han comptat amb les tasques
assignades.

■ Així doncs, el Consell d'Estudiants es va reunir el
dijous 26 de setembre de 2019, amb la
coordinadora de la Universitat per a Majors, a fi
de conèixer de primera mà les distribucions de
les aules, les dades concretes d'estudiants per
curs així com en les diferents assignatures
optatives i com aquestes es dividiran d'acord amb
els diferents nivells dels estudiants.

■ Es va informar també als representants dels
estudiants de l'oferta d’Activitats i Tallers per a
desenvolupar durant el curs 2019-2020.
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Consell Assessor

■ Al mes de febrer es va reunir de manera ordinària
el Consell Assessor de la Universitat per a Majors.

■ Entre els temes que van tractar es va revisar el
primer quadrimestre del curs, es va informar
sobre el projecte CLEAR i OnTrain, i el nous
projectes d'Innovació Educativa LiveeLearn.

■ Es va presentar l'informe de matrícula del curs
2019-2020, així com de la docència troncal i la
proposta d’activitats per a dur a terme.

69



Reconeixement de l’esforç realitzat en la 
implantació del "Campus Virtual Sènior"
■ La Universitat per a Majors va implantar,

només decretar-se l'estat d'alarma sanitari
produït per la COVID-19, un Campus
Virtual Sènior.

■ Així l'Observatori d'Innovació Educativa
del TEC de Monterrey es fa ressò en un
article, de l'esforç realitzat: tant de
docents com de tècnics, així com de la
ràpida adaptació i assimilació dels
estudiants que en més d'un 60% estan
realitzant els cursos virtuals. Accés a
l’article.
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Compromís universitari amb els majors

■ La labor que realitzen des dels PUM (Programes
Universitaris per a Majors) és fonamental per a
reivindicar i garantir els drets de les persones
majors i continuar sent la plataforma on poden
seguir desenvolupant-se socialment i
acadèmicament.

■ En aquest sentit, els cinc Programes
Universitaris per a Majors de la Comunitat
Valenciana estan valorant diferents escenaris
per a afrontar el nou curs acadèmic supeditats,
com ha de ser, a les directrius i mesures que
marquen les autoritats sanitàries i el govern,
sent conscients que la prioritat d’aquests és
sempre tornar a la fins ara coneguda com a
«normalitat» i amb això a la docència
presencial.

■ En aquest enllaç es pot trobar la notícia completa:
https://www.uji.es/com/investigacio/arxiu/noticies/2
020/5/opinio-universitat-majors/&idioma=ca#
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Dia del Llibre

■ Per a celebrar i recordar als amics a través
de la cultura amb un llibre, i de la bellesa
amb una flor, alguns dels docents del
programa de formació permanent de la
Universitat per a Majors, van recomanar
llibres mitjançant un vídeo que es pot trobar
al següent enllaç.
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Cada dia un record
■ Durant aquests dies molts dels estudiants

de la Universitat per a Majors han
aprofitat per a arxivar i recordar
moments, a través d'imatges, fotografies i
vídeos.

■ Són records que ens agraden, que ens
fan reviure moments viscuts que van ser
importants, per això vam llançar una
proposta: enviar els estudiants les
fotografies d'aquell viatge, aquella classe,
aquell cafè o aquelles jornades en les
quals tant vau gaudir de les que et queda
un bon record. A fi de poder anar
recopilant tots aquests records. Tots els
dies s’ha compartit "un dia un record”, en
el nostre canal de Facebook.

"Després dels grans moments
queden inoblidables records"
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CURS D’ANGLÈS, CAMÍ DE SANT JAUME, DEFENSA 
DE TREBALLS, TALLERS, ACTIVITATS, REALITZADES 

DURANT ELS 21 ANYS 
DE LA UNIVERSITAT PER A MAJORS



Dia 1 de Maig

■ 1 de maig, un dia important en la història
contemporània, es va preparar un documental
que ha comptat amb la col·laboració de
professors/res de diferents universitats.

■ És una visió històrica d'aquest esdeveniment,
d'aquest desenvolupament, tant a nivells
espanyols com a nivells d'Amèrica llatina, en els
seus orígens als EUA, el seu desenvolupament a
Espanya, en Mèxic i a l'Argentina.

■ Es pot veure el documental en el següent enllaç.
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Dia Internacional 
d’Internet
■ 17 de maig, dia mundial d'Internet, es va celebrar també al programa

de formació permanent, de forma online. Són moltes les possibilitats
que ens ofereix la tecnologia per a millorar la nostra qualitat de vida.

■ Els professors de l'àrea de Tics de la Universitat per a Majors van
voler celebrar amb tots aquest dia, presentant aquest vídeo:
https://vimeo.com/419503203

■ Són moltes les coses que Internet ha canviat: comunicació, accés a la
informació, docència on-line, transmissió d'aprenentatges, etc.

■ El programa de formació permanent de l'UJI es va caracteritzar des
d'un principi per plantejar de manera transversal l'accés a les Tics;
amb la creació de la primera web de majors; www.mayores.uji.es l'any
2003, amb la creació de l'espai www.wikisenior.es en el curs 2008 o
amb la plataforma de la www.bibliotecavirtualsenior.es l'any 2014.

Perquè els sèniors no són només usuaris, són agents actius de la
xarxa amb el que això implica d'usabilitat i transversalitat.
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Relacions 
Institucionals

AEPUM, XPUM, Xarxa Vives. 
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AEPUM: Associació 
Estatal de Programes 
Universitaris per a majors

■ El programa de formació permanent,
Universitat per a Majors, va estar present en el
seminari d’AEPUM sobre la Integració de les Tics
en els programes universitaris per a majors en
la Universitat de Cantàbria, els dies 7 i 8 de
novembre de 2019.

■ La Universitat Jaume I a més és membre de la
junta directiva.
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1 d’octubre – Trobada Interuniversitària 
dels XPUM
■ L’1 d'octubre, dia internacional de les

Persones Majors, va tindre lloc la I JORNADA
FORMATIVA DE LA XARXA VALENCIANA DE
PROGRAMES UNIVERSITARIS PER A
MAJORS.

■ Una trobada Interuniversitària dels XPUM
(Programes Universitaris per a Majors) de
les Universitats Publiques Valencianes.

■ Així l’1 d‘octubre de 2019 la Universitat per
a Majors va estar en la Universitat d'Alacant,
en aquesta trobada, un dia d'intercanvi,
aprenentatge i diversió al voltant de “Viure
el Patrimoni Compartit de la Comunitat
Valenciana”.
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Xarxa Vives d’Universitats

■ El programa Sènior de la Xarxa Vives dóna suport a
l’intercanvi de bones pràctiques, a la formació i a la
coordinació entre les oficines de programes per a
majors de les universitats de la Xarxa. Cerca
promoure l’aprenentatge permanent, amb l’objectiu
de millorar el desenvolupament personal i la
qualitat de vida de les persones major

■ S’han mantingut les relacions durant aquest curs,
així va tindre lloc una reunió virtual del Grup de
Treball de Programes Sènior el 21 de maig de
2020.
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PRÒXIM CURS

Nombre d’estudiants nous 
preinscrits per al curs  
2020-2021  78
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