
1. Unitat de Programes Específics 

Responsable: Anna Soldevila i Benet, professora del Departament de Pedagogia i Psicologia. 
Tècnic: Àngel Melero Ribes. 

Les funcions de la unitat de Programes Específics són la coordinació i la gestió acadèmica, 
econòmica i logística del Programa Sènior i de tots aquells programes que, segons les 
necessitats de formació, puguin integrar-se en un futur en aquesta Unitat. Cada cop més 
s’assumeixen tasques de projecció social del Programa, en anys anteriors ens vàrem centrar en 
la difusió del Programa als mitjans de comunicació tradicionals (radio, premsa i televisió) i 
posteriorment en l’actualització del nou web del Programa,  xarxes socials, i enguany, amb més 
presència a facebook i twitter. Els dos darrers cursos acadèmics també s’ha fet campanya en els 
autobusos municipals durant els dies de preinscripció al programa. Enguany s’ha apostat per 
donar a conèixer la tasca desenvolupada durant els deu anys d’existència del Programa per tal 
d’apropar-nos a la ciutadania informant a peu de carrer sense oblidar els altres mitjans de 
comunicació de masses.  

Aquesta unitat s’encarrega d’atendre i donar resposta a les demandes formatives de la 
universitat i la societat en relació amb la tipologia d’estudis de formació contínua de gran 
format, conduents a títols propis de la UdL. S’està estudiant la viabilitat de noves propostes al 
anticipar-nos a les noves demandes de les futures generacions d’estudiantat majors de 50 anys. 
A tall d’exemple, amb l’organització d’una jornada d’intercanvi i reflexió sobre temes d’interès 
que són claus per al desenvolupament en l’àmbit universitari en majors. El Fòrum Vives està 
previst per als dies 16 i 17 de juny a Andorra, sota la coordinació de la Universitat de Lleida, la 
Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya i la Universitat d’Andorra. 

Durant el curs 2015-2016, a més de la gestió del Programa Sènior, aquesta Unitat s’ha 
encarregat també de gestionar el programa Aula Oberta, programa que s’implantà el curs 2013-
2014 i que en l’actualitat ja gosa de major coneixement per part del nostre estudiantat, tot i que 
cal arribar a més sectors de població per animar-los a matricular-se. 
 

1.1 El Programa Sènior 

El Programa Sènior s’adreça a totes aquelles persones, de 50 anys o més, que sense objectius 
professionals vulguin ampliar i aprofundir en el coneixement mitjançant l’educació superior. No 
es precisa de cap titulació prèvia ni prova d’accés per matricular-s’hi. 

Actualment des de la unitat es gestionen tres titulacions relacionades amb el  Programa Sènior a 
més del programa Aula Oberta. Les titulacions són: Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència i 
Tecnologia (en extinció), Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat (pla 
nou) i Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia. 

La nova titulació, Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat, té una 
estructura de 144 crèdits ECTS, a diferència dels 138 de l’antiga titulació, distribuïts en 4 cursos 
acadèmics i dividits en dos quadrimestres cadascun. Cada any s’han de cursar 36 crèdits, 
distribuïts en un màxim de 10 assignatures. Depenent del curs tenen més incidència les 
assignatures obligatòries, com és el cas de primer i quart curs, on aquestes es consideren 
bàsiques per a un millor desenvolupament acadèmic. En total, l’alumnat del Programa haurà 
d’assolir, durant els quatre cursos: 39 crèdits obligatoris (9 assignatures), 93 d’optatius (31 
assignatures) i 12 crèdits transversals o de lliure elecció. Pel que fa al pla vell de la titulació de 
Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia, està prevista la seva extinció definitiva el 
juny del 2018, aquest temps de marge es creu suficient per a què tot l’alumnat interessat en 
finalitzar la titulació, i que encara continuen matriculats en aquest pla, puguin assolir-lo sense 
veure’s carregat d’assignatures cada curs. 

Pel que fa al pla vell de la titulació de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia, 
està prevista la seva extinció definitiva el juny del 2018, aquest temps de marge es creu suficient 



per a què tot l’alumnat interessat en finalitzar la titulació, i que encara continuen matriculats en 
aquest pla, puguin assolir-lo sense veure’s carregat d’assignatures cada curs. 

Per altra banda, el títol d’Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia es començà a 
implementar el curs acadèmic 2012-2013. 

Els objectius de la titulació són:  

• Ampliar coneixements teòrics i pràctics en diferents àmbits de la cultura, la ciència i la 
tecnologia.  

• Millorar el benestar personal i social de les persones que hi participen. 

• Facilitar les relacions interpersonals entre l’alumnat, el treball en equip i l’aprenentatge 
entre iguals.  

• Iniciar-se al món de la recerca universitària a través de la participació en projectes o bé 
amb la integració a equips de recerca en actiu. 

• Cursar assignatures en els graus oficials de diferents titulacions de la universitat amb els 
alumnes de grau. 

• Facilitar la relacions interpersonals i  intergeneracionals entre l’estudiantat de diferents 
graus oficials de la universitat i els del programa Sènior.  

Els requisits d’accés són estar en possessió del títol de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència i 
Tecnologia de la UdL. 

El títol d’Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia consta de 60 crèdits ECTS 
distribuïts de la següent manera: 18 crèdits obligatoris, 36 d’optatius i 6 de lliure elecció o 
transversals. L’estudiantat podrà escollir entre quatre modalitats per cursar-lo: a) integrada a 
graus o màsters oficials; b) de recerca; c) avançada (optativitat) i d) mixta. Tal i com queda 
recollit en  l’Acord núm. 170/2012 del Consell de Govern de 25 de juliol de 2012, pel qual es va 
aprovar l’estructura i el pla d’estudis del segon cicle del Programa Sènior. 

En el curs acadèmic 2015-2016 el nombre total d’estudiants matriculats al Programa Sènior ha 
estat de 95, dels quals 92 pertanyen a la titulació de Diplomat/da Sènior (45 al pla antic i 47 al 
pla nou) mentre que els 3 restants ho són del d’Especialista Sènior. En les següents taules 
mostrem les dades per edat, sexe i curs. 

Alumnes matriculats per sexe i curs 
Curs 2015/2016 

Sexe  1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Especialització Total 

Home 5 9 6 22 1 43 

Dona 8 12 6 24 2 52 

     Total: 95 
Alumnes matriculats per edats i curs 

Curs 2015/2016 

Edat 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Especialització Total 

De 50 a 55 2 1 1 0 0 4 

De 56 a 60 2 7 5 8 0 22 

De 61 a 65 4 6 1 17 1 29 

De 66 a 70 5 5 4 13 2 29 

Més de 70 0 2 1 8 0 11 

     Total: 95 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per al títol d'Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia en el curs acadèmic 2015-
2016 el nombre d’alumnes matriculats en la modalitat integrada és de 1 (dona) i 2 professors 
implicats de dues facultats diferents: Facultat d’Infermeria i Facultat de Medicina. Aquesta 
alumna ha començat el seu recorregut per la titulació d’especialista aquest mateix curs. Pel que 
fa a la modalitat de recerca continuen matriculats 2 alumnes (1 home i 1 dona) els quals, un cop 
assolits els crèdits optatius que els hi faltava, finalitzaran la titulació aquest mateix curs. Durant 
la inauguració del curs passat, el 10 d’octubre de 2014 a la Sala de Juntes de la Facultat de Dret 
i Economia, van presentar al públic el projecte de recerca. 

Fem constar que el curs 2014/2015 van obtenir el títol de Diplomat/da Sènior en Cultura, 
Ciència i Tecnologia un total de 2 alumnes, una dona i un home. Fins a data d’aquesta memòria 
han obtingut el títol un total de 34 alumnes (13 dones i 21 homes). 

A tall de resum s’exposen les accions que s’han desenvolupat dins el Programa Sènior: 

a) Gestió acadèmica de les titulacions del Programa Sènior 

- Seguiment i gestió dels cursos del títol de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència i 
Tecnologia i el de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat. 

- Seguiment i gestió del títol d’Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia. 

- Gestió de la preinscripció i matrícula de 1r curs d’ambdues titulacions del Programa Sènior 
(nova titulació de Diplomat/da i titulació d’Especialista). 

- Gestió del tancament d’actes, reconeixement de crèdits i resta de gestió administrativa i 
econòmica. 

- Gestió d’espais. 

- Activitats, sortides culturals i crèdits de lliure elecció/transversals. 

b) Jornada d’Acollida de l’estudiantat de primer curs.  

-   Presentació del Programa per part dels responsables de la Unitat. 

-   Visita guiada al Campus amb la participació d’alumnes d’altres cursos. 

-   Visita i explicació del Servei de Biblioteca pel personal de la mateixa biblioteca. 

-   Presentació de l’oferta de cursos de l’Institut de Llengües de la UdL a càrrec del professorat 
del centre. 

-   Presentació de l’entorn Sakai. Activació del compte de correu electrònic. 

Alumnes matriculats per sexe i curs Alumnes matriculats per edats i curs 



c)   Gestió de la pàgina web del Programa Sènior fent especial seguiment de les visites rebudes i 
dels espais més visitats dins de la pàgina. També s’ha potenciat l’ús i la presència a les xarxes 
socials de facebook i twitter.  

d) Gestió del conveni amb l’Institut de Llengües mitjançant el qual els alumnes del Programa 
Sènior poden cursar qualsevol idioma que ofereixi l’Institut sent-li convalidat per crèdits 
optatius. El curs passat una alumna del títol d’Especialista Sènior va obtenir el reconeixement 
en l’idioma d’anglès, i aquest curs quatre més estan cursant-lo. 

e) Reunions amb el professorat de la titulació. Es realitza una trobada amb l’equip docent de 
cada curs quan finalitza cada semestre. Les reunions tenen un caràcter informatiu -vers novetats  
i incidències en relació amb el Programa-  i un caràcter avaluatiu –valoració del grup classe, en 
qualsevol tema que el professorat consideri rellevant- i acaba en el tancament i la signatura 
d’actes de les diferents assignatures. 

f) Reunions semestrals amb els delegats i delegades de cada curs. 

g) Preparació de l’acte de lliurament d’orles de la VII promoció amb l’alumnat de 4rt curs. 
Aquest curs han escollit com a madrina d’orles a la professora de Metodologia del treball 
acadèmic: Imma Creus Bellet. 

h) Preparació de la Jornada de Portes Obertes conjuntament amb l’Associació d’Alumnes i 
Exalumnes del Programa Sènior (ASSENIORS) i la seva difusió als mitjans de comunicació 
local. 

i) Col·laboració i reunions periòdiques amb l’ASSENIORS. 

j) Acte d’inauguració del curs acadèmic. La xerrada inaugural va ser impartida pel director de 
l'Institut de Desenvolupament Social i Territorial, i antic director del Centre de Formació 
Contínua, Sr. Fidel Molina Luque, amb el títol: Els 'sèniors' com a mediadors: què en fem dels 
conflictes quotidians? 

k) Aquest curs hem tingut tres alumnes cursant l’assignatura d’Acció Social I. Això vol dir que 
s’han endegat programes d’aprenentatge-servei: un amb col· laboració amb la Regidoria de les 
Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació i els Esports de l’Ajuntament de 
Lleida i un altre amb el Banc dels Aliments de Lleida. 

Aquesta assignatura té com a objectius principals: 

- Promoure els valors ètics i socials com la participació, la solidaritat, la generositat i la 
integració entre altres mitjançant la metodologia de l'aprenentatge-servei. 

- Aprofitar el coneixement, l'experiència, la capacitació i el temps de l’alumnat Sènior  com 
l'actiu social per a la transformació, el canvi i l'intercanvi d'aprenentatges amb els agents 
implicats. 

- Donar suport a programes o entitats socials amb finalitats educatives i de servei. 

- Donar resposta a necessitats socials no cobertes suficientment mitjançant projectes educatius 
des de la metodologia de l’aprenentatge Servei. 

Xè aniversari del Programa Sènior 
Aquet any celebrem el desè aniversari del Programa ja que inicià la seva singladura el curs 
acadèmic 2006/2007. A banda de fer-ne difusió per tots els mitjans de comunicació, premsa, 
ràdio, televisió,... s’han organitzat diferents actes commemoratius de l’esdeveniment, i que tot 
seguit passem a enumerar: 

1.- Actuació del grup RAPSODES DEL SEGRE, del que formen part 3 exalumnes del 
Programa Sènior, el dia 21 d’abril a la Sala de Juntes del 3r pis de l’Edifici Rectorat. 

2.- El dia 2 de maig, a la Plaça Sant Joan de Lleida, es va muntar un PhotoCall creat 
especialment per a l’esdeveniment per Laura Ferreres, i amb la participació d’un gran nombre 



d’alumnes i exalumnes del Programa. L’acte permetia explicar als vianants que ho demanaven 
les característiques del Programa Sènior per part d’alumnes i exalumnes. Es van repartir díptics 
informatius del títol de Diplomat/da Sènior. 

3.- L’acte central va tenir lloc el 3 de maig a la Sala Víctor Siurana de l’Edifici Rectorat de la 
Universitat de Lleida. Aquest acte institucional va estar presidit pel Rector de la Universitat de 
Lleida, Mgfc. Sr. Roberto Fernández Díaz, la regidora de les Polítiques a favor de la Creativitat, 
la Cultura, l’Educació i els Esports, Il· lm. Sra. Montserrat Parra Albà, el diputat de la Diputació 
de Lleida, Il· lm. Sr. Paco Cerdà Esteve, i el director del Centre de Formació Contínua de la 
UdL, Sr. Carles E. Florensa Tomàs. Com a convidat d'honor a l'esdeveniment, el Dr. Sebastià 
Serrano Farrera, professor emèrit de la Universitat de Barcelona, va impartir la conferència 
titulada: Comunicació i felicitat. 

L'esdeveniment va tenir una gran acollida de públic entre el qual hi havia antics directors/es del 
Centre de Formació Contínua, representants polítics i professorat del Programa, a més d'un gran 
nombre d'alumnes i exalumnes al igual que de les Aules d’Extensió Universitària de la UdL. 

4.- A partir del dia 17 de maig, a l’entrada de l’Edifici del Rectorat i fins el 20 del mateix mes, 
es pot veure l’exposició: Universitat, un barri en projecte, un barri en construcció. Exposició 
fotogràfica del barri de la universitat i de l’antic Estudi General. L’exposició es clausurarà amb 
la participació de Roser Gort, autora del llibre: L’Estudi General de Lleida al segle XIV. 

Algunes dades referents als deu anys de Programa Sènior: 

- el Programa Sènior va començar a caminar el curs 2006/2007 amb una matrícula de 17 
alumnes. 

- aproximadament han passat uns 230 alumnes en aquests 10 anys a la titulació de Diplomat/da 
Sènior, i uns 21 per la d'Especialista. 

- en total han assolit la titulació de Diplomat Sènior: 34 alumnes (13 dones i 21 homes) i la 
d'Especialista Sènior 6 alumnes (2 dones i 4 homes), també hi ha dos alumnes estudiant grau 
oficial d'història ja que van superar les proves per a majors de 45 anys (el dos són homes). 

- aquest curs rebran les orles la setena promoció (12 alumnes) i els últims alumnes matriculats 
són els que conformen la desena promoció (13). 

- vinculats al Programa hi ha hagut més de 70 professors/es entre Catedràtics Universitaris, 
Titulars  Universitaris, Professors Col·laboradors, Professors Associats,... 

- han participat les 5 facultats de la Universitat i les dues escoles superiors: la politècnica i la 
d'enginyeria agrària, així com 22 departaments dels 26 existents a la UdL. 

 
1.2 Programa Aula Oberta 

El passat curs acadèmic 2013/2014 es va posar en marxa el programa pilot d’Aula Oberta per 
als mesos de març i abril de 2014. El curs passat, 2014/2015, ja estava en ple funcionament del 
mes d’octubre fins al mes de maig i enguany, ha mantingut la seva oferta formativa. L’exigència 
mínima d’alumnes per poder fer els cursos és de 8 i el preu de la matrícula és de 45,00€.  

Les propostes formatives han anat a càrrec del professorat del Programa Sènior, PAS o PDI del 
CFC, per tant, els formadors i les formadores tenen una àmplia experiència amb alumnat adult i 
intergeneracional en un mateix grup classe, i a la vegada, multinivell, doncs no tothom que es 
matricula partirà dels mateixos coneixements previs. En relació al perfil del professorat es 
requereix tenir competències per a la transferència i divulgació del coneixement.  

S’han presentat 16 propostes en format cursos de curta durada, 9 menys que el curs passat, i 
segueixen emmarcats dins la Formació Continua. No obstant, els cursos que s’han acabat 
impartint fan un total de 8, havent-hi encara un curs en procés de matrícula oberta. Una dada 
rellevant és que amb una oferta de cursos més reduïda, s’ha mantingut la mateixa quantitat de 



cursos que s’han pogut dur a terme i, tot hi haver-hi menor nombre d’alumnes inscrits, s’han 
acabat matriculant més que el curs passat. 

Aquest any han repetit els següents cursos:  

• Anglès per viatjar 

• Aprendre a escoltar la música 

• Com afrontar els conflictes? Com gestionar-los, com transformar-los i, si podem, 
resoldre'ls? 

• Taller d'introducció al retoc fotogràfic 

• Viatges culturals i artístics per les terres de Lleida 

S’han impartit de nous: 

• Els cereals a la cuina saludable 

• Descobreix la teva identitat creativa 

• Intel·ligència emocional 

Els cursos d’Aula Oberta estant reconeguts amb un crèdit de lliure elecció/transversal per a 
l’alumnat del Programa Sènior o persones que es matriculin al Programa el curs 2016-17, la 
qual cosa s’ha reconegut com un valor afegit al Programa. 

S’adreça a totes aquelles persones que tenen interès i motivació per l’aprenentatge i/o per 
ampliar coneixements en una temàtica concreta en l’àmbit de les ciències, de la cultura i les arts. 
El total d’alumnes interessats en els cursos ha estat de 85 persones. El total d’alumnes inscrits 
ha estat de 159 persones (la diferència rau en què hi ha alumnes que s’han inscrit a diferents 
cursos). Però l’alumnat que finalment ha formalitzat la matrícula ha estat 80. Com es pot 
comprovar, la diferència entre l’alumnat interessat i el que realment s’ha matriculat només té 
una variància de 5 persones. 

 

Evolució matrícules aula Oberta 
 

Curs Oferta de cursos Cursos fets Inscripcions Matrícules 

2013/2014 17 2 125 16 

2014/2015 25 9 229 124 

2015/2016 16 8 159 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per matricular-se cal ésser major d’edat. L’objectiu és atendre i donar resposta a les demandes 
formatives de la societat oferint cursos de curta curada, a cavall entre la proposta formativa de 
les Aules d’Extensió Universitària, més pròximes a un format de cicle de conferències, i al títol 
de Diplomat/da Sènior, més pròxim a la formació reglada, doncs condueix a l’obtenció d’un 
títol propi de la Universitat de Lleida. Amb les dades a la mà podem dir que només 34 dels 
alumnes matriculats són alumnat procedent del Sènior, la resta fins als 80 són externs al 
Programa. O sigui que s’aconsegueix l’objectiu d’atreure nou alumnat a la unitat. 

Es va fer difusió del Programa als mitjans de comunicació tradicionals (premsa), xarxes socials 
(twitter i facebook), al web institucional de la UdL, al de la Unitat de Formació Contínua del 
CFC i del Programa Sènior, a l’igual que es van repartir tríptics i cartells a les diferents facultats 
i centres de la UdL, a més d’altres entitats col· laboradores amb el Programa Sènior com per 
exemple la Regidoria de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació i els 
Esports de l’Ajuntament de Lleida, les diferents seus de les Aules d’Extensió Universitària de la 
Província de Lleida, l’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de Lleida, entre altres. 

A tall de resum s’exposen les accions que s’han desenvolupat des de la Unitat: 

a) Seguiment dels cursos de curta durada del Programa Aula Oberta. 

- Gestió dels cursos en coordinació amb els responsables de la Unitat de Formació Contínua.  

- Gestió de la inscripció i matrícula. 

- Gestió del tancament d’actes, reconeixement de crèdits i resta de gestió administrativa i 
econòmica. 

- Gestió d’espais. 

- Gestió d’activitats complementàries a les realitzades a l’aula o als laboratoris.  

- Reunions d’avaluació vers el Programa amb tots els agents implicats: àrea econòmica, àrea 
acadèmica, Unitat de Formació Contínua, direcció CFC, alumnat, etc.  

c) Presentació a diferents agents implicats i difusió del Programa als mitjans de comunicació i a 
les xarxes socials entre altres. 

 

 

 


