
1. Unitat de Programes Específics: El Programa Sènior 

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 varem 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.  

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.  

Durant el curs 2014-2015, a més de la gestió del Programa Sènior, aquesta Unitat s’ha 
encarregat també de gestionar el nou programa Aula Oberta, programa que durant el curs 2013-
2014 es va endegar com a prova pilot. 
 

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 i 
el 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 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.  

El curs acadèmic 2012-2013 es començà a implementar el Títol d’Especialització Sènior en 
Cultura, Ciència i Tecnologia, a partir d’ara (TES-CCT) 

Els seus objectius 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 2014-2015 el nombre total d’estudiants matriculats al Programa Sènior ha 
estat de 103, dels quals 99 pertanyen a la titulació de Diplomat/da (57 al pla antic i 42 al pla 
nou) mentre que els 4 restants ho són del d’Especialista . En les següents taules mostrem les 
dades per edat i curs.  

Alumnes matriculats per sexe i curs 
Curs 2014/2015 

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

Home 14 6 8 21 1 50 

Dona 12 7 5 26 3 53 

     Total: 103 

 
Alumnes matriculats per edats i curs 

Curs 2014/2015 
 

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

De 50 a 55 3 3 0 1 0 7 

De 56 a 60 10 4 2 6 0 22 

De 61 a 65 6 1 5 19 1 32 

De 66 a 70 5 4 6 13 3 31 

Més de 70 2 1 0 8 0 11 

     Total: 103 

 

 



Per al títol d'Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia en el curs acadèmic 2014-
2015 el nombre d’alumnes matriculats en la modalitat integrada és de 2 persones (2 dones) i 2 
professors/es implicats de dues facultats diferents: Facultat d’Infermeria i Facultat de Lletres. 
Pel que fa a la modalitat de recerca 2 alumnes (1 home i 1 dona), aquests alumnes, un cop 
finalitzat el projecte de recerca, el qual es va presentar al públic el dia de la inauguració del curs 
el 10 d’octubre de 2014 a la Sala de Juntes de la Facultat de Dret i Economia, estan fent 
assignatures optatives i de lliure elecció per tal d’assolir el títol. 

Fem constar que el curs 2013/2014 van obtenir  el títol de Diplomat/da Sènior en Cultura, 
Ciència i Tecnologia un total de 3 alumnes, tots ells homes. Fins a data d’aquesta memòria han 
obtingut el títol un total de 32 alumnes (12 dones i 20 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. 

- Desplegament 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’entorn Sakai. Activació de compte de correu electrònic. 

c)  Valoració de la nova pàgina web del Programa Sènior amb el personal d’ASIDE i 
especialment fer un 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) Implementació del nou títol de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i 
Societat. 

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 VI promoció amb l’alumnat de 4rt curs. 
Aquest curs han escollit com a padrí d’orles al professor d’informàtica: Xavier Domingo. 

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) Disseny d’un pla de màrqueting del Programa mitjançant un projecte de fotografia 
participativa per a la captació de nou alumnat. En el projecte hi ha participat la fotògrafa i 
pedagoga, Johana Villarraga; la cap de la unitat i també una vintena d’alumnes vinculats al  
Programa Sènior. S’han  escollit les fotos de la campanya publicitària per als autobusos, i altres 
mitjans que es creguin oportuns per a la seva difusió i a la vegada l’eslògan identificatiu de la 
campanya. 

k) Acte d’inauguració del curs acadèmic. Enguany la conferència va ser a càrrec de l’alumnat, 
Joaquim Nogués i Maria Florejachs, qui van presentar públicament el seu projecte de recerca 
del títol d’Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia. 

l) Reunions amb diferents entitats locals per a la viabilitat el curs vinent de la implementació de 
la matèria d’Acció Social que emprarà la metodologia d’aprenentatge-servei. 

 
1.2 Programa Aula Oberta 

El passat curs acadèmic es va posar en marxa el programa pilot d’Aula Oberta per als mesos de 
març i abril de 2014. Enguany el Programa Aula Oberta ha ampliat la seva oferta formativa 
doncs s’ha desplegat durant tot el curs acadèmic, d’octubre de 2014 a maig de 2015. 
L’exigència mínima d’alumnes per poder fer el curs és de 8 i el preu de la matrícula és de 
45,00€.  

A l’ésser la segona edició, les propostes han anat a càrrec del professorat del Programa Sènior, 
PAS o PDI del CFC. També s’hi sumà alguna iniciativa de la Universitat Popular organitzada 
per l’Ajuntament de Lleida, institució que col· labora amb el Programa Sènior des dels seus 
orígens. 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 25 propostes en format cursos de curta durada, i s’han emmarcat dins la 
Formació Continua. No obstant, els cursos que s’han acabat impartint fan un total de 9, havent-
hi encara tres cursos amb el procés de matrícula oberta. Una dada rellevant si tenim en compte 
que la passada edició només se’n van concretar 2 dels 17 cursos proposats. 

A tall d’exemple detallem la relació de cursos que s’han impartit ja que il·lustren la varietat dels 
temes a escollir:  

• Anglès per viatjar 

• Aprendre a escoltar la música 

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

• Eines moleculars per a la optimització del rendiment esportiu 

• Les fruites a la cuina saludable 

• Museus, patrimoni i territori V: Conèixer Roma i Pompeia! (en aquest curs s’ofereix la 
possibilitat de fer un viatge cultural a Itàlia per visitar Roma i Pompeia) 

• Què hauria de saber de finances per planificar i gestionar una PIME?. Un cas pràctic 

• Taller d'introducció al retoc fotogràfic 

• Viatges culturals i artístics per les terres de Lleida 

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 2015-16, la 
qual cosa es va valorar 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 155 persones. El total d’alumnes inscrits 
ha estat de 225 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 134 persones (s’ha de 
tenir en compte que hi ha alumnes que s’han matriculat a més d’un curs). 

Per matricular-se cal ésser major d’edat. L’objectiu era 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 60 dels alumnes 
matriculats són alumnat procedent del Sènior, la resta fins als 155 són externs al Programa. O 
sigui que s’ha aconseguit 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 d’Educació de l’Ajuntament de Lleida a l’igual que a les diferents seus de 
les Aules d’Extensió Universitària de la Província 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. 

 


