PROCEDIMENT DE MATRÍCULA
El procés de matrícula consta de les següents
fases:
 PREINSCRIPCIÓ
 Online (al juny)
 MATRÍCULA
 Online (al setembre)
 Presencial (a partir d’octubre)

Les persones interessades han de matricular-se en un mínim de 2 assignatures que tenen una durada de 40 hores lectives, equivalents a 4
crèdits acadèmics, cadascuna.

RECERCA I MENTORITZACIÓ

HORARI DE LES CLASSES
Preferentment la impartició de clases és de 17,00 a
20,00 hores, encara que existeixen assignatures i
activitats de carácter teòric-pràctic que es desenvolupen en horari de matins i els dissabtes.

Les clases es distribueixen entre 2 o 3 dies alterns a
la semana, en funció de la programació general del
curs acadèmic i de les matèries triades per l’alumnat.

PROJECTES I BONES PRÀCTIQUES
UNIVERSITAT PERMANENT
UNIVERSITAT D’ALACANT
SEU CIUTAT D’ALACANT

UNIVERSITAT D’ALACANT

Seu Ciutat d’Alacant - Secretaria UPUA
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03001 - Alacant
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Fax: (+34) 965 14 59 89
E-mail: upua.sede@ua.es

Aulari III - Mòdul I - Secretaria UPUA
Apartat de correus, 99
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INNOVACIÓ EDUCATIVA

web.ua.es/va/upua
www.facebook.com/universidad.permanente
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web.ua.es/va/upua

PRESENTACIÓ
La Universitat Permanent de la
Universitat d’Alacant és un programa de desenvolupament científic, cultural i social encaminat
a promoure la Ciència i la Cultura, al mateix temps que les relacions intergeneracionals, per a
millorar la qualitat de vida de
les persones majors i fomentar
la seua participació com a dinamitzadors socials.
El Programa Diploma Sènior de
la UPUA s’integra en el marc
dels ensenyaments universitaris
específics per a persones majors
i respon a necessitats tals com:
 l’aprofundiment en la demo-

cratització del coneixement
 la compensació de les desi-

gualtats
 la integració i participació

activa dels majors en la societat
 el foment de les relacions

intra- i intergeneracionals
que contribueixen al manteniment de la qualitat de vida,
juntament amb l’obertura i
diversificació d’opcions per a
la continuació de la vida activa en contextos extralaborals.

CARACTERÍSTIQUES
DEL PROGRAMA
Dissenyat per professorat pertanyent a les àrees de coneixement
de la Universitat d’Alacant, centres col·laboradors i especialistes.
És un programa obert amb una
àmplia oferta d'assignatures estructurades al voltant de les següents àrees:
Ciències Experimentals
 Ciències
 Dibuix
 Recursos naturals i medi ambient
Ciències Socials i Jurídiques
 Comunicació i mitjans
 Dret, economia, política i
religió
 Geografia, territori i turisme
Humanitats





Historia
Art i patrimoni
Llengua
Literatura, música i cinema

Informàtica, imatge i so

A QUI VA DIRIGIT

PROGRAMA D’ESPECIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ

El Programa Diploma Sènior està orientat a
totes aquelles persones majors de 50 anys
residents a la Comunitat Valenciana amb aspiracions de superació sociocultural, sense
que siga necessària titulació prèvia.

Des del curs 2004/05, la Universitat Permanent ha engegat programes
d’innovació educativa, especialització, recerca, cooperació i intercanvi en el marc de iniciatives pròpies de la Universitat Permanent i
de convocatòries nacionals i internacionals com ara SòcratesGrundtvig, E-learning i Erasmus+ a Europa i AEPUM a Espanya.

OBJECTIUS
 Contribuir al procés d’adaptació de l’adult major als canvis

tecnològics i socioeconòmics que caracteritzen la nostra època
 Oferir una oportunitat d’educació superior a aquelles persones

majors que no l’hagen tingut
 Oferir alternatives de formació a professionals que desitgen

ampliar els seus coneixements
 Fomentar, reconèixer i enriquir les experiències adquirides

pels adults majors al llarg de la seua vida
 Motivar a persones que han acumulat experiències personals i/

o professionals perquè reflexionen sobre el seu quefer dins
d’un marc teòric-pràctic, amb el que podran adquirir un major
protagonisme en el desenvolupament de la societat
 Estimular a les persones adultes i no actives laboralment a reo-

rientar la seua vida amb vista a aconseguir una major utilitat
en els àmbits familiar, comunitari i nacional, enfortint d'aquesta manera la seua participació col·lectiva i la integració social

 Dispositius i aplicacions
 Fotografia i imatge
 Programari i internet

 Incentivar la formació permanent i l’aprenentatge al llarg de

Salut i acció social

 Contribuir a l'envelliment actiu i a la gestió del canvi demogrà-

 Alimentació
 Envelliment saludable
 Psicologia

tota la vida com a instrument de desenvolupament personal i
integració cultural en la societat del coneixement
fic del segle XXI
 Donar l'oportunitat de compartir coneixements i experiències

en l’àmbit de l’aprenentatge col·laboratiu i entre iguals, així
com en programes de mentorització a joves emprenedors

Aquests programes estan dirigits a l’alumnat que haja obtingut el Diploma Sènior o acredite una titulació de segon cicle. El seu objectiu
és aprofundir en l’estudi de temes i camps de coneixement mitjançant itineraris d’especialització que afavorisquen les capacitats d’anàlisi, el treball en grup, la mobilitat internacional d’estudiants i professorat, així com desenvolupar projectes de recerca per tal de millorar la qualitat del programa formatiu i acadèmic.
La Universitat Permanent pertany a xarxes nacionals (AEPUM, Xarxa
Vives, XPUM-CV, Asogeromed) i internacionals (EFOS, AIUTA, RIPUAM)
amb les quals reforça la cooperació a nivell de recerca, formació, bones pràctiques i millora de qualitat dels serveis que ofereix.

LLOCS DE DESENVOLUPAMENT
Les classes s’impartiran preferentment en:
 Campus de Sant Vicent del Raspeig -

Aulari III.
 Seu Universitària Ciutat d’Alacant
 Edifici San Fernando 40 (C/ San Fernando, 40)

web.ua.es/va/upua

