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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.   

Com a novetat d’aquest s’ha endegat un nou programa anomenat Aula Oberta per als mesos de 
febrer i març de 2014. S’ha presentat en format cursos de curta durada, i s’emmarca dins la 
Formació Continua, és a dir, al llarg de la vida. 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. 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 de la Gent Gran, més pròximes a 
un format de cicle de conferències, i al Graduat Sènior, més pròxim a la formació reglada doncs 
condueix a l’obtenció d’un títol propi de la Universitat de Lleida.  

Previ a la posada en marxa del programa es van fer reunions informatives amb l’alumnat i 
representats de l’Associació d’alumnes i exalumnes Sènior de la UdL, amb les i els responsables 
i tècnics de les diferents unitats de l’ICE-CFC; amb el professorat del Grau Sènior, amb el 
professor adjunt al Vicerectorat d’Activitats Culturals i projecció Universitària, Sr. Màrius 
Bernadó, al igual que amb el responsable de prensa de la UdL, el Sr. Xavier Moncayo per tal de 
dissenyar el pla de difussió del nou programa, entre altres.  

Es va fer difusió del programa als mitjans de comunicació tradicionals (premsa i televisió local), 
xarxes socials (twitter i facebook), al web institucional de la UdL, de la unitat de Formació 
Contínua de l’ICE_CFC i del Programa Sènior, al 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 Regidura d’Educació de l’Ajuntament de Lleida al igual que a les 
diferents seus de les Aules d’Extensió Universitària de la Província de Lleida, entre altres. 

La proposta d’enguany per al programa Aula Oberta ha estat fixada en 17 cursos de curta 
durada, amb temàtiques molt diverses, a tall d’exemple: memòria humana, el color de la música, 
què són les llengües?;  què hauria de saber de finances per a planificar i gestionar una PIME?; 
productes del bosc diferents de la fusta: història i aprofitament; anglès per viatjar; intel·ligència 
emocional aplicada al a vida quotidiana; additius en els nostres aliments; introducció a la 
llengua catalana, etc. La proposta formativa anava a càrrec de professorat del Grau Sènior i PAS 
o PDI de l’ICE_CFC. També s’hi sumà una iniciativa de la Universitat Popular organitzada per 
l’Ajuntament de Lleida.  

  
Finalment s’han pogut dur a la pràctica dos cursos: productes del bosc diferents de la fusta: 
història i aprofitament proposat pel professor Josep Antoni Conesa i Curs Pràctic sobre 
Genòmica Personal de la mà del professor David de Lorenzo.  Ambdós cursos han comptat amb 
una vintena d’alumnes matriculades tot i que han mostrat interès per la proposta formativa 60 
persones. 

 

Durant el curs 2013-2014 s’ha donat suport quan ha estat necessari als estudis de: Diploma 
Intermedio de Estudios Hispánicos i el Diploma Superior de Estudios Hispánicos els quals es 
gestionen des de Formació Continua i que tenen com a coordinador el professor Xavier Terrrado 
de la Facultat de Lletres de la UdL.  



 
S’ha prioritzat tenir més presència en les xarxes socials 2.0: twitter i facebook. La nova pàgina 
web del Programa també s’actualitza amb continguts i fotografies d’activitats que poden ser 
d’utilitat per a l’estudiantat i professorat. Al igual que s’ha treballat en el disseny d’uns punts de 
llibre per a la difusió del Programa Sènior a càrrec de la professora Carme Mulet de la Facultat 
de Ciències de l’Educació.  

Un any més s’ha realitzat la Jornada de Portes Obertes per donar a conèixer el Grau Sènior, 
coorganitzada amb l’associació d’alumnes i exalumnes del Programa Sènior de la UdL. Es 
presentà el pla d’estudis i es van mostrar treballs realitzats per l’alumnat per tal d’engrescar a 
futurs alumnes per part dels responsables de la Unitat. Van assistir a la reunió informativa 10 
persones. Acte seguit es fan activitats diverses: ballada de sardanes, representació teatral dels 
alumnes amb una classe magistral per part de l’actor Jordi Bonacolocha i finalmet dinar de 
germanor entre professorat, alumnat i direcció i coordinació del programa.  

Es celebrà l’acte d’entrega d’Orles el passat dia 24 de maig de 2013, al qui assistiren l’alumnat 
de 4rt Curs i els seus familiars i amistats, a la vegada que representats de la Universitat de 
Lleida, del Consell Social i de l’Ajuntament de Lleida. La padrina de la promoció fou la Dra. 
Isabel del Arco.  

Un any més a l’inici de curs s’ha realitzat la Jornada d’Acollida per al nou alumnat, el passat 18 
de setembre de 2013, acte on es dóna la benvinguda a la Universitat per part dels responsables 
de la Unitat a l’estudiantat, a la vegada que se’ls facilita orientacions per a l’ús del Servei de 
Biblioteca de la UdL en aspectes útils com pot ser les prestacions del carnet de la biblioteca 
realitzat per personal del Servei i de l’entorn virtual (Sakai) en aspectes molt pragmàtics com la 
configuració del correu electrònic a càrrec dels tècnics de la Unitat de Suport a la Innovació 
Docent i E-learnig de l’ICE-CFC.  

Com es ja tradició en aquests estudis també s’ha realitzat l’acte d’obertura del curs acadèmic, el 
passat 4 d’octubre de 2013. Assisteixen a l’esdeveniment autoritats de la pròpia Universitat i de 
l’Ajuntament de Lleida en matèria d’Educació. Aquest any amenitzat per un jove músic en Pau 
Capdevila a proposta de la Regiduria d’Educació de la Paeria. Aquest aconteixement permet la 
interrelació personal entre l’alumnat dels diferents cursos,  el professorat del Grau i els 
responsables de la Unitat.  

També s’ha participat en la Jornada de Treball de   que va tenir lloc a Valladolid del 26 al 29 
d’octubre, a les que assistí la Cap d’Unitat. X Jornadas Nacionales sobre Asociacionismo en los 
Programas Universitarios de Mayores, 

En relació a la internacionalització del Programa s’ha fet un intercanvi amb l’Aula Magna de la 
Universitat d’Andorra. El passat dia 28 de maig de 2013, una vintena d’alumnes del Grau i del 
Postgrau Sènior i la cap de la Unitat de Programes Específics participen en l’intercanvi a 
Andorra. I està previst per al proper 29 d’abril rebre a l’estudiantat de l’Aula Magna a la nostra 
universitat. Per aquesta trobada s’han organitzat diferents activitats formatives i culturals en la 
que participaran activament l’alumnat, ja sigui com a guies turístics en la visita al Museu de 
Lleida o escenificant una breu representació d’una obra de teatre en la que els actors i els autors 
de la dramatúrgia són alumnes del Programa Sènior. 

A data d’avui es treballa en el Nou Pla d’Estudis del Programa Sènior, ja aprovat per la Junta de 
l’ICE-CFC i pendent de l’aprovació entre els mesos de maig-juny del Consell de Govern de la 
UdL. S’ha fet la presentació del mateix mitjançant reunions informatives al professorat per tal 
de que pogués fer arribar suggeriments de millora en el disseny i també amb representants de 
l’alumnat i exalumnes del programa, i amb els responsables d’educació d’institucions 
col·laboradores amb el Programa com és el cas de la Paeria, al igual d’altres que ho seran en un 
futur, com és el cas de l’Institut de Llengües, i amb la Vicerectora d’Estudiantat, Postgrau i 
Formació Continua. 

 

 



1.1 El Programa Sènior 

El Programa Sènior s’adreça a totes aquelles persones, de 50 anys o més, que, sense objectius 
professionalitzadors, 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.  

Té una estructura de 138 crèdits ECTS distribuïts en 4 cursos acadèmics, dividits en dos 
quadrimestres cadascun. Cada any s’han de cursar 34,5 crèdits, distribuïts en 10 assignatures: 4 
d’obligatòries i 6 d’optatives. Cada quadrimestre es podran cursar fins a 5 assignatures (2 
obligatòries i 3 optatives). 

Fem constar que el curs 2012/2013 van obtenir  el títol de Diplomat/da Sènior en Cultura, 
Ciència i Tecnologia un total d’11 alumnes dels quals 7 són dones i 4 homes. Fins a data 
d’aquesta memòria han obtingut el títol un total de 29 alumnes (12 dones i 17 homes). 

 

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). Enguany s’han matriculat 8 alumnes, 4 
en la modalitat d’integrat i 4 en la modalitat de Recerca. 
 

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 2013-2014 el nombre total d’estudiants matriculats al Programa Sènior ha 
estat de 98, dels quals 90 pertanyen a la titulació de Diplomat/da mentre que els 8 restants ho 
són del d’Especialista . En les següents taules mostrem les dades per edat i curs.  

Alumnes matriculats per sexe i curs 
Curs 2013/2014 

 

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

Home 8 9 10 19 5 51 

Dona 8 5 16 15 3 47 

     Total: 98 
 

Alumnes matriculats per edats i curs 
Curs 2013/2014 

 

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

De 50 a 55 5 0 3 4 0 12 

De 56 a 60 3 3 5 3 1 15 

De 61 a 65 2 6 12 13 2 35 

De 66 a 70 5 4 6 10 5 30 

Més de 70 1 1 0 4 0 6 

     Total: 98 



 

Per al títol d'Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia en el curs acadèmic 2013-
2014 el nombre d’alumnes matriculats en la modalitat integrada és de 4 persones (2 dones i 2 
homes) i 3 professors/es implicats de dues facultats diferents: Facultat d’Infermeria (1) i 
Facultat de Lletres (2). Pel que fa a la modalitat de recerca 3 alumnes (2 homes i 1 dona) i 2 
professors, un de la Facultat de Lletres i un altre de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària. Aquest curs a més comptem amb un alumne matriculat en la modalitat Avançada 
(optativitat). 

 

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 Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia. 

- Desplegament del 1r curs  i 2n curs del Títol d’Especialització Sènior. 

- Gestió de la pre-inscripció, matrícula de 1r curs de les titulacions del Programa Sènior. 

- 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. 

 

b) Reunions semestrals amb els delegats i delegades de cada curs.  
 
c) Reunions semestrals d’avaluació amb el professorat del Grau.  
 

d) Organització Acte d’Acollida nou estudiantat i d’inauguració de Curs Acadèmic. 

 

e) Preparació de la Jornada de Portes Obertes conjuntament amb l’Associació d’Antics alumnes 
del Programa Sènior i la seva difusió als mitjans de comunicació local. 

  

f) Preparació de l’acte de lliurament d’orles de la V promoció amb l’alumnat de 4rt curs. 

 

g) Recerca de Finançament extern del Programa Sènior a través d’entitats bancàries i 
Fundacions Socials.  

 

h) Establir un Pla de màrqueting del Programa a la comunitat local en col·laboració amb 
l'Oficina de Premsa de la Universitat de Lleida per a la captació de nou alumnat i nous 
patrocinadors. Aquest any inclou el disseny de punts de llibres. 

 

i) Col·laboració i reunions periòdiques amb l’Associació d’exalumnes del Programa Sènior. 

 

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

 



a) Disseny del nou programa Aula Oberta. Presentació a diferents agents implicats i 
difusió del programa als mitjans de comunicació i a les xarxes socials entre altres. 
 

b) Gestió acadèmica, pre-inscripció i matrícula, gestió econòmica, gestió d’espais, etc.  
 

c) Implementació del Programa. 
 
 

d) Avaluació del programa Aula Oberta. 

 

 

 
 


