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Universitat Permanent

Introducció

La  Universitat  Permanent  de  la  Universitat  d'Alacant  és  un  programa  de  desenvolupament 
científic, cultural i  social de la Universitat dirigit  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 participació d'aquestes en el seu context  com a dinamitzadors socials, i 
d'acord amb l'article 132.3) de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, amb l'Art. 35 de l'Estatut de la 
Generalitat Valenciana, amb la Llei 1/95 de la Generalitat Valenciana de Formació de Persones 
Adultes, amb el Preàmbul, paràgraf 2º i 9º de la Llei Orgànica 4/2007 de 12 d'abril d'Universitats, 
i  amb  el  Conveni  entre  la  Generalitat  Valenciana -Conselleria  d'Educació-  i  la  Universitat 
d'Alacant per a la realització d'Accions Formatives dirigides al Col·lectiu de Persones Majors de 
50 Anys

El programa 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  democratització  del 
coneixement, la compensació de les desigualtats, la integració i participació social d'aquestes 
persones en la societat, i el foment de les relacions intra i intergeneracionals que contribuïsquen 
al  manteniment  de la  qualitat  de vida,  al  costat  de l'obertura  i  la  diversificació  d'opcions de 
continuació de la vida activa en contextos extralaborales

Seguint  amb  els  objectius  marcats  en  anys  anteriors,  s'ha  establit  una  col·laboració  amb 
diferents  entitats  públiques  i  privades  (Generalitat  Valenciana  -  Conselleria  d'Educació -, 
Patronat Municipal de Cultura de l'Excm. Ajuntament d'Alacant i Bancaixa)

La Universitat Permanent està dirigida a totes aquelles persones majors de 50 anys que tenen 
aspiracions de superació soci-cultural, sense necessitat de titulació prèvia

Estan expressament excloses les persones que es troben matriculades en qualsevol dels tres 
cicles o nivells d'estudis universitaris que s'imparteixen en la Universitat d'Alacant.

Dissenyat per professorat pertanyent a les àrees de coneixement de la Universitat d'Alacant, 
centres col·laboradors i especialistes, és un programa obert i optatiu per a triar entre l'oferta de 
cursos dissenyats i estructurats en les àrees de: Humanitats; Ciències Experimentals; Salut i 
Acció Social; Ciències Socials; Informàtica i Imatge i So.

Cada persona es matricula en el curs acadèmic, que es desenvolupa d'octubre a juny, en un 
màxim de 6 assignatures i amb l'obligatorietat de cursar 2 assignatures com a mínim, amb una 
durada mínima de 40 hores lectives cadascuna (de caràcter teòric-pràctic) i distribuïdes en la 
programació general i en els horaris del curs acadèmic 2010/2011. 

Per a accedir al Diploma Sènior s'hauran de cursar 720 hores distribuïdes al llarg de tres cursos 
acadèmics  com  a  mínim,  realitzant  com  a  màxim  24  crèdits  (240  hores)  per  curs,  en 
assignatures  de  40  hores  (4  crèdits).  En  finalitzar  cada  curs  acadèmic  es  lliura  una  fitxa 
informativa sobre l'expedient acadèmic en la qual s'acredita l'assistència i el rendiment durant 
l'any acadèmic corresponent. En completar el programa de 72 crèdits l'alumnat rebrà el Diploma 
Sènior corresponent a la superació del programa de la Universitat Permanent. 

Les  activitats  complementàries  i  la  programació  oferida  des  dels  Secretariats  de  Cultura i 
Extensió Universitària queden fora del còmput obligatori del programa de la UPUA i a l'efecte 
d'obtenció del diploma acreditatiu corresponent. És requisit imprescindible, no obstant açò, per a 
poder  cursar-les,  formar  part  de  l'alumnat  del  programa  acadèmic  de  la  UPUA.  Els  crèdits 
obtinguts per aquestes activitats s'incorporaran a l'expedient, si així se sol·licita, com a Crèdits 
de Lliure Elecció Curricular.

Aquest curs acadèmic 2010/2011 l'horari de les assignatures ha sigut de 17 a 20 h. i cada dia, 
d'octubre a juny, s'ha desenvolupat una mitjana de 15 assignatures entre el Campus i la Seu 
Ciutat d'Alacant. 



En el Campus de Sant Vicent (Aularis II i III) i en la Seu Ciutat d'Alacant s'ha oferit un programa 
amb 133 assignatures. En les Seus de Cocentaina, La Nucia, Xixona i Villena i en els municipi 
de Novelda i l'Alfàs del Pi el programa acadèmic oferit ha sigut reduït i més específic, en funció 
de la demanda i l'adequació a l'entorn social i cultural, als espais i infraestructures disponibles i a 
les característiques i requisits pedagògics i docents de les assignatures. 

A més, el Patronat Municipal de Cultura, mitjançant un Acord Específic de Col·laboració amb la 
Universitat d'Alacant, incorpora una oferta d'assignatures becades i activitats complementàries a 
la programació de la Universitat Permanent des del curs 2002/2003. Aquest acord s'emmarca en 
un estret programa de col·laboració d'intercanvi d'alumnat, professorat i optimització de mitjans i 
infraestructures en l'àrea de la formació contínua i permanent dins del Programa Alacant Cultura. 

1. Programa Acadèmic del curs 2010-2011 
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Astronomia  bàsica  i  Ciències 
Geogràfiques (I) Enrique Aparicio Arias

Astronomia. Una visió de l'univers José Ángel Berna Galiano
José Miguel Torrejón Vázquez

Cartografia aplicada: com orientar-se en 
les ciutats i en el camp Enrique Aparicio Arias

El  canvi  climàtic  causat  per  l'home: 
certeses, falsedats i incerteses Enrique Moltó Mantero

Expressió gràfica artística. Dibuix (nivell 
I) Francisco Javier Esclapés Jover

Expressió gràfica artística. Pintura amb 
aquarel·la Francisco Javier Esclapés Jover

La física en el  nostre entorn:  què és?, 
com?, per què? La física respon Julio Víctor Santos Benito

Fonaments físics i químics de la cuina I Rosa Torregrosa Maciá
Miguel Molina Sabio

Geologia per a tots Concepción Bru Ronda
Rafael Pedauye González

Xarxa de microrreservas de flora de les 
comarques de la Marina Alta, la Marina 
Baixa i El Comtat 

Manuel Vicedo Martínez

Xarxa de microrreservas de flora de les 
comarques de L'Alacantí, L'Alcoià i L'Alt 
Vinalopó 

Manuel Vicedo Martínez

Xarxa de microrreservas de flora de les 
comarques  del  Vinalopó  Mitjà,  El  Baix 
Vinalopó i la Vega Baixa del Segura 

Manuel Vicedo Martínez

Habitatges saludables.  L'habitatge i  els 
seus efectes sobre els ocupants 

Juan Ignacio García Santos
Vicente Viana Martínez
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Conflictes a Orient Mitjà II Francisco J. Torres Alfosea

Els  canvis  socials:  anàlisi  de  les 
transformacions recents en la societat Raúl Ruiz Callado

Dret per a no Juristes  Manuel Atienza Rodríguez

El  difícil  camí  cap  a  Europa:  Història 
d'Espanya en el Segle XX 

José A. Miranda Encarnación
Miguel Sáez García

Geografia i conflictes a Orient Mitjà Francisco J. Torres Alfosea

L'impost sobre la renda (IRPF) i el de 
successions  i  donacions  (ISD)  amb 
exemples i casos pràctics 

Juan A. Martínez Azuar
Javier Sarasa

Els mitjans de comunicació: informació i 
manipulació I Jorge Sánchez Navas

Els mitjans de comunicació: informació i 
manipulació II. Com informar-se en el s. 
XXI 

Jorge Sánchez Navas

Roma: política, societat i dret Mª Aránzazu Calzada González
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Escriptura  creativa  (I):  taller  literari 
d'iniciació Emilia Gómez García

Escriptura  creativa  (II):  taller  literari  de 
desenvolupament Emilia Gómez García

Escriptura creativa (III): nou taller literari 
d'aprofundiment Emilia Gómez García

01. Anglés per a principiants I  Nereida Congost
 David Benjamín Bell

02. Anglés per a principiants II David Benjamin Bell

03. Anglés per a principiants III Clive Bellis

04. Anglés elemental I  Isabel Balteiro
 Miguel A. Campos Pardillos

05. Anglés elemental II  Isabel Balteiro
 Pablo Pérez Contreras

06. Anglés elemental III  Víctor M. Pina Medina
 Pablo Pérez Contreras

07. Anglés intermedi I  Catalina Iliescu Gheorghiu
 Víctor M. Pina Medina

08. Anglés intermedi II  Catalina Iliescu Gheorghiu
 Víctor M. Pina Medina

09. Anglés intermedi III  Catalina Iliescu Gheorghiu
 Víctor M. Pina Medina

10. Anglés Nivell Superior  Catalina Iliescu Gheorghiu
 Víctor M. Pina Medina

12 - Francès comunicatiu bàsic (I) Juan M. Gauchí Sendra
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13 - Francès comunicatiu bàsic (II) Juan M. Gauchí Sendra

14 - Francès comunicatiu  (III) Christine Verna Haize 
María Isabel Corbí Saez

17 - Italià: nivell bàsic  Brunella Cira Valeria Patanè

18 - Italià: nivell elemental  Brunella Cira Valeria Patanè

Alacant en el Segle XX  Francisco Moreno Sáez

Art  i  Literatura  en  l'època  de  les 
Catedrals I 

 Xavier Carro Rosende
 Rafael Navarro Mallebrera

Art  i  Literatura  en  l'època  de  les 
Catedrals  II

 Xavier Carro Rosende
 Rafael Navarro Mallebrera

Els  Borbó  a  Espanya:  història  i  imatge 
d'una dinastia Inmaculada Fernández Arrillaga

El  camí  de  Sant  Jaume.  Religiositat, 
Cultura i Literatura. 

Xavier Carro Rosende
Rafael Navarro Mallebrera

El cinema: Introducció al 7º art: aprèn a 
mirar i entendre el cinema I Fernando Embid Fernández

El cinema: Introducció al 7º art: aprèn a 
mirar i entendre el cinema II Fernando Embid Fernández

El cinema: Introducció al 7º art: aprèn a 
mirar i entendre el cinema III Fernando Embid Fernández

¿Com  conèixer  la  història  recorrent  el 
nostre patrimoni històric ? Manuel Benitez Bolorinos

Comprèn i gaudeix la música clàssica I  Óscar A. Santacreu Fernández

Conèixer Espanya Mª José Santos

Cultura,  literatura  i  Educació  per  a  la 
convivència Antonio Mula Franco

La figura del rebel en el mite clàssic: el 
significat de la rebel en Prometeu i Èdip. 
Helena, Antígona i Medea: tres aspectes 
de  la  rebel·lia  davant  la  dominació 
masculina 

José Vicente Beviá Pastor

La fotografia. Un art. La seua història Santiago Linares Albert

Els grans mestres del  Renaixement i  el 
Barroc Rafael Navarro Mallebrera 

Història  d'Espanya  i  de  la  Comunitat 
Valenciana José Miguel Santacreu Soler

La Història de Roma en el setè art:  els 
encants  de  Cleòpatra  i  l'enfrontament 
entre Octavio i Marco Antonio 

Jaime Molina Vidal

Història  i  evolució  d'Alacant  i  els  seus 
barris Tomás M. Mazón Martínez

L'anglès a través del cinema, la televisió i 
la literatura Víctor M. Pina Medina
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Introducció a l'Art Rafael Navarro Mallebrera

Introducció a l'art contemporani Rafael Navarro Mallebrera

Introducció  a  la  geografia  humana  de 
l'actualitat: reptes en un món globalitzat Carlos Cortes Samper

Literatura  infantil  i  juvenil.  La  memòria 
recobrada dels contes. Recordar, crear i 
contar 

Ramón Francisco Llorens García

Nacionalisme  i  Romanticisme  en  la 
cultura  musical  italiana  del  S.  XIX: 
L'òpera de Verdi 

Salvador Forner Muñoz

Napoleó i Espanya. Mites i Història de la 
Guerra de la Independència Rafael V. Zurita Aldeguer

Religions mediterrànies de l'antiguitat: de 
les piràmides al Cristianisme Jaime Molina Vidal

La tornada de l'heroi: les pervivències de 
mites i ritus antics en el folklore, contes i 
festes populars 

Ignacio Grau Mira

Taller d'anglès comunicatiu I José Ramón Belda Medina

Taller d'anglès comunicatiu II José Ramón Belda Medina

Taller d'anglès comunicatiu III José Ramón Belda Medina

Tres mirades des de la Grècia antiga: el 
seu reflex en la cultura moderna José V. Beviá Pastor
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Activitat física per a la salut i la qualitat 
de vida Lilyan Vega Ramírez

Activitat  física  i  estereotips  de  gènere. 
Dona d'avui i la salut Lilyan Vega Ramírez

Actuació  i  cures  bàsiques  davant 
urgència i diferents processos de salut-
malaltia: teoria i pràctica (I) 

Manuel Lillo Crespo

Alimentació  saludable  i  consum 
responsable Carlos Puerta Sanz

Biologia: bases cel·lulars de la malaltia Nicolás Cuenca Navarro

Conflictes  interpersonals  en  la  vida 
quotidiana Jasone Mondragón Lasagabaster

Gimnàstica del cos per a la salut de la 
ment 

Juan Tortosa Martínez
Lilyan Vega Ramírez

Habilitats socials Antonio Vallés Arándiga

Intel·ligència emocional Antonio Vallés Arándiga

Intel·ligència emocional  i personalitat Antonio Vallés Arándiga

Longevitat  amb salut  i  qualitat  de vida 
(I): estratègies personals Alfonso Soler Gomis
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Longevitat  amb salut  i  qualitat  de vida 
(II): aprofundiment en els coneixements Alfonso Soler Gomis

Medicina bàsica: canvis del cos humà Antonia Angulo Jerez

Medicina bàsica: fonaments de patologia 
humana Antonia Angulo Jerez

Optimisme intel·ligent Antonio Vallés Arándiga

Resiliència i regulació de les emocions Antonio Vallés Arándiga

Salut emocional i benestar psicològic Antonio Vallés Arándiga

Salut i qualitat de vida: gimnàstica per a 
la ment Alberto Plaza Salán
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Bons  hàbits  en  el  manteniment  i 
seguretat  del  teu  ordinador  (Windows 
XP) 

Serge J. Georges Ramón

Comunicació i conversa per Internet Estela Saquete Boró

Creació d'un lloc web personal (weblog) Juan A. Montoyo Guijarro

De XP amb Vista a Windows 7 Serge J. Georges Ramón

Dissenya amb Power Point Irene Sentana Gadea
Eduardo Gras Moreno

Explora el món i crea les teues rutes per 
internet José Manuel Mira Martínez

Gestió d'àlbums digitals Rafael Muñoz Terol

Gestió  d'una  comptabilitat  domèstica 
per ordinador Patricio Martínez Barco

Gestió del programari María Paloma Moreda Pozo

Informàtica recreativa (imatge digital) Juan Antonio Puchol García

Internet  (I):  Introducció  a la  navegació 
d'internet 

Rafael Muñoz Guillena
Juan Carlos Trujillo Mondéjar

Internet (II): Navegació, descàrregues i 
correu electrònic Juan Ramón Rico Juan

Internet, molt més que navegar Paloma Moreda Pozo

Introducció a la Informàtica 

Francisco José Mora Lizán
Lorenzo Carbonell Soto
Francisco Pujol López
Mar Pujol López

Office I: Iniciació a Word 

Carlos José Villagrá Arnedo
Francisco Martínez Pérez
Mireia Sempere Tortosa
Pilar Arques Corrales
Rosana Satorre Cuerda
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Office I: Word (Avançat) 
Francisco Martínez Pérez
Francisco Mora Lizán
Carlos J. Villagrá Arnedo

Office II: Excel Rafael Molina Carmona
Rosana Satorre Cuerda

Photoshop: tècniques de retoc digital Maximiliano Saiz Noeda

Photoshop II: retoc i gestió digital Maximiliano Saiz Noeda

Power point avançat Irene Sentana Gadea

Programari lliure. Linux Fidel Aznar Gregori

Recursos i serveis on-line en la UPUA Antonio López Blanes

2. Planificació del curs i gestió acadèmica i administrativa realitzada

Durant tot el curs acadèmic: 

-Manteniment del portal de la Universitat Permanent en:
- Castellà www.ua.es/upua
- Valencià www.ua.es/va/upua
- Anglès www.ua.es/en/upua

- Desenvolupament del Pla d'Avaluació i Qualitat del Programa de la Universitat Permanent

Dins del  procés de normalització  i  reconeixement formal dels  Programes Universitaris  per a 
Persones Majors, i en el marc de l'Associació Estatal de Programes Universitaris per a Persones 
Majors,  es  desarolla  des del  curs  2003-2004 un sistema d'avaluació  contínua del  programa 
acadèmic  general,  de  cadascuna  de  les  disciplines  i  del  professorat  que  col·labora  en  el 
programa. 

Aquestes avaluacions,  realitzades mitjançant  un sistema d'enquestes personals  i  aplicacions 
informàtiques, contribueixen a detectar els nivells d'adequació, qualitat i millora dels objectius i 
continguts del programa formatiu, i permeten desenvolupar amb major eficàcia les anàlisis i els 
resultats  dels  estudis  i  informes  que  s'estan  elaborant  per  a  la  seua  remissió  al  Ministeri 
d'Educació, en relació amb l'educació al llarg de tota la vida en l'Espai Europeu de l'Educació 
Superior. 

Septiembre 2010

- Matriculació. Els alumnes matriculats a través del programa UNIVERSITAS XXI han sigut un 
total d'1.317.

Octubre 2010

- Solemne Acte d'Inauguració del curs acadèmic 2010-2011 celebrat el 8 d'octubre sota el títol 
“Enseñanza, aprenentatge i investigació de la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant”. 
Concepción Bru Ronda va presentar la investigació de Daniel Company Seva, Diplomat Sènior 
de la UPUA, “Apuntes sobre els orígens de la nostra civilització. Sumer, Acadia, Babilònia”. Així 
mateix va tenir  lloc la conferència inaugural  del curs “El  control  del  territori  en Palestina” de 
Francisco José Torres Alfosea, Professor Titular d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física 
de la  Universitat  d'Alacant.  L'acte  va  tenir  lloc  en la  Sala  Rafael  Altamira  de la  Seu Ciutat 
d'Alacant.

http://www.ua.es/upua
http://www.ua.es/en/upua
http://www.ua.es/va/upua


- Començament de les classes el 13 d'octubre. Infraestructures: dues aules d'informàtica, un 
aula de capacitat  mitjana (35 persones) i  diverses aules de gran capacitat  en l'Aulari  III  del 
Campus de Sant Vicent i altres espais del campus utilitzats ocasionalment; a més de dues aules 
d'informàtica, cinc aules de capacitat mitjana, un aula per a 50 persones i un saló d'actes (amb 
capacitat per a 90 persones), juntament amb altres espais utilitzats ocasionalment, en la Seu 
Universitària Ciutat d'Alacant. 

- El programa va oferir a l'alumnat la possibilitat de preseleccionar un total de 147 assignatures. 
Es  van  impartir  finalment  133  assignatures,  oferides  pels  diferents  departaments  i  centres 
col·laboradors de la Universitat  d'Alacant,  registrant-se una matrícula d'1.317 persones en el 
conjunt d'assignatures (en data 24/05/2011). Els 104 temes proposats es distribuïen en diferents 
àrees  temàtiques:  Ciències  Experimentals,  Ciències  Socials,  Humanitats  (la  major  part), 
Informàtica (els més sol·licitats), Imatge i So i Acció Social.

Gener 2011

- Convocatòria de beques per a l'alumnat de la Universitat Permanent matriculat en el curs 
acadèmic 2011/2012. Termini: del 10 de gener a l'11 de febrer de 2011. Total de sol·licituds 
presentades: 33

Març 2011

- Sol·licitud de propostes acadèmiques als Departaments de la Universitat d'Alacant per a la 
confecció del programa de la UPUA 2011-2012 per àrees temàtiques.

Maig 2011

- Confecció de l'oferta provisional del curs 2011-2012 a tenor de les disciplines proposades pels 
Departaments de la UA.

- Elaboració dels fullets informatius per a la preinscripció.

- Remissió d'informació a les institucions i als col·lectius interessats.

Juny 2011

Solemne Acte de Clausura del curs acadèmic 2010-11. L'acte es va realitzar dins del marc de 
l'IV Congrés Iberoamericà d'Universitats per a Majors. Després de les intervencions de Dª 
Carmen Palmero Càmera, Secretària de l'Associació Estatal de Programes Universitaris per 
a Majors, Dª Josefina Bueno Alonso, Vicerectora d'Extensió Universitària de la Universitat 
d'Alacant i de Dª Concepción Bru Ronda, Directora de la UPUA, es va continuar amb el 
lliurament dels Diplomes Sènior als 58 alumnes diplomats en el curs 2010/2011.

- Preinscripció. Els alumnes concreten les matèries del pla d'estudis definitiu que es van a dur a 
terme. Va haver-hi un total de 1444 persones preinscritas.

Juliol 2011

Confecció de l'oferta definitiva de matèries per al curs 2011-2012 basada en la preinscripció duta 
a terme en el mes de juny.  Elaboració i  remissió de la documentació per a la matrícula del 
pròxim curs acadèmic .



3. Activitats complementàries pròpies de la Universitat Permanent

Durant tot el curs

El Club Euconet va sorgir en 2004 arran del projecte EuCoNet (European Computer Network), 
projecte subvencionat per la Comunitat Europea en el marc del Programa Sòcrates-Grundtvig i 
creat per a facilitar l'accés a Internet de les persones majors. El seu principal objectiu era alleujar 
les reserves  que impedeixen fer ús de les múltiples aplicacions de l'ordinador a la  població 
europea de major edat. Així mateix, les persones amb mobilitat limitada podrien evitar el creixent 
aïllament que existeix en la societat moderna.

EuCoNet pretenia connectar als ciutadans majors, tant virtual com físicament, perquè anaren ells 
mateixos  els  qui  adquiriren  la  capacitat  de  comunicar-se  entre  si  fent  ús  de  les  noves 
tecnologies. En un sentit més ampli i internacional, el projecte EuCoNet va servir de pont entre 
les diferents generacions i de nexe entre els integrants de les diverses cultures europees. La 
Universitat d'Alacant va iniciar arran de la participació en aquest projecte el Club EuCoNet durant 
el  curs 2003-2004 gràcies a un grup d'alumnes voluntaris de la Universitat  Permanent de la 
Universitat d'Alacant, integrants del grup de treball i investigació internacional EuCoNet.
 
Els  objectius  específics  d'aquest  club  són:  a)  la  formació  d'un  Grup  de  Tutors:  alumnes 
avantatjats en Noves Tecnologies que tutoritzen i guien l'aprenentatge d'altres majors interessats 
en  aquests  coneixements.  D'aquesta  manera,  els  alumnes  col·laboradors  ajuden  a  altres 
alumnes a  iniciar-se  en la  informàtica,  a  superar  la  por  a  l'ordinador  i  a  resoldre  qüestions 
concretes; b) la consolidació d'un projecte d'aprenentatge orientat a tot l'alumnat interessat a 
iniciar-se en informàtica i en les noves tecnologies, que vulga superar la por a la informàtica i a la 
universitat; c) el desenvolupament de treballs propis de l'alumnat; d) l'organització de fòrums, 
debats i contactes amb altres grups d'estudi i autoaprenentatge; i i) la participació i el suport a 
grups d'investigació en TIC i aprenentatge combinat

L'horari del Club EuCoNet durant el curs 2010-2011 ha sigut: dimarts i dijous de 10 a 12 h en la 
Seu Ciutat d'Alacant. Han participat 83 alumnes durant el present curs acadèmic.

Més informació en: http://www.proyectosupua.es/clubEuconet/va/index.html

Seminari  Permanent:  Converses  en  la  Seu  en  Francès.  El  seminari  està  coordinat  pel 
professor Juan M. Gauchí i en ell han participat 25 persones. Aquesta iniciativa està orientada 
inicialment a l'alumnat matriculat durant el present curs 2010-2011 en les assignatures Francés 
Comunicatiu  Bàsic  II  i  Francès  III  o  que  posseïsca  el  nivell  necessari  adquirit  en  anys 
precedents, en la UPUA o al llarg de la seua vida en la llengua francesa, i que tinga interès a dur 
a  terme  una  intensificació  i  aprofundiment  dels  coneixements  d'aquest  idioma  i/o  en  els 
processos d'integració social i cultural dels ciutadans i territoris que utilitzen aquesta llengua 
com a vehicle de comunicació i expressió. 

L'horari d'aquest seminari ha sigut els dijous d'11:30 a 13:30 h en l'Aula Emilio Varela de la Seu 
Ciutat d'Alacant. 

Seminari Permanent: Converses en la Seu en Inglés i Alemany. Aquesta iniciativa va dirigida 
inicialment a l'alumnat matriculat  durant  el  present curs 2010-2011 en els nivells intermedi i 
superior de l'assignatura d'Inglés i Alemany o que posseïsquen el nivell necessari adquirit en 
anys precedents, en la UPUA o al llarg de la seua vida en llengua anglesa i/o alemanya, i que 
tinga interès a dur a terme una intensificació i aprofundiment dels coneixements de dit/s idioma/s 
i/o en els processos d'integració social i cultural dels ciutadans i territoris que utilitzen aquesta/s 
llengua/s com a vehicle de comunicació i expressió. 

Aquest seminari ha tingut lloc els dilluns, dimarts, dimecres i divendres, el d'anglès, i els dijous 
en el cas de l'alemany, en horari d'11 a 12 h, dividit en diversos grups d'acord amb el nombre de 
persones participants i nivells. El lloc per al seu desenvolupament ha sigut l'Aula Institucional de 
la Seu Ciutat d'Alacant situada en la 1ª planta. El Seminari ha estat integrat per 55 persones en 
anglès i 6 en alemany.



Més informació en: http://www.proyectosupua.es/va/index_va.html

Seminari Permanent: Converses en la Seu en Italià. Aquesta iniciativa va dirigida inicialment a 
l'alumnat matriculat en el curs 2010-11 en els nivells intermedi i superior de l'assignatura d'italià o 
que posseïsquen el nivell necessari adquirit en anys precedents, en la UPUA o al llarg de la seua 
vida. El Seminari ha estat integrat per 20 persones.

Aquest seminari s'ha desenvolupat durant els mesos de novembre i desembre, coordinat per la 
professora Brunella Patane i impartida per la professora Rossella Antón Peti, en horari de matí, 
els dimarts d'11 a 12 hores, en la Sala Emilio Varela de la Seu Ciutat d'Alacant.

Seminari  Permanent:  Majors  i  mitjans  de  comunicació.  El  seminari  està  coordinat  pels 
professors col·laboradors de la Universitat Permanent Fernando Embid, Mª Dolores Berenguer i 
Irene  Ramos  i  s'emmarca  dins  de  les  activitats  d'investigació,  autoaprenentatge, 
desenvolupament personal i voluntariat de la UPUA dutes a terme en col·laboració amb la Seu 
Ciutat d'Alacant.
 
Aquesta iniciativa s'orienta inicialment a l'alumnat matriculat en el present curs 2010-2011, o en 
anys precedents, en assignatures relacionades amb el contingut i els objectius del Seminari i 
que se centren a desenvolupar una intensificació i aprofundiment dels coneixements adquirits en 
les  mateixes.  La finalitat  a  llarg  termini  d'aquest  seminari  és convertir-se en un observatori 
d'anàlisi i investigació capaç de proposar canvis i solucions en el tractament i la percepció dels 
majors per part de la societat en general, i especialment, per part dels mitjans de comunicació.
El seminari s'ha dut a terme els divendres d'11 a 13 h en el Campus de Sant Vicent del Raspeig, 
concretament en l'aula 1 de l'Aulari III.

Pel que fa a la metodologia de treball, cal destacar que es tracta d'un projecte interactiu amb 
una metodologia molt participativa, repartida entre sessions presencials i continguts teòrics i de 
desenvolupament conceptual i altres sessions de treball autònom per part de l'alumnat, que ha 
desenvolupat  un  treball  de  recerca  i  anàlisi  dirigida  i  coordinat  per  professionals  experts, 
investigadors i els professors responsables del seminari.
Mès informació en: http://www.proyectosupua.es/mayoresymedios/va/index.html

Llibres lliures en la Seu: En col·laboració amb l'Associació d'Alumnes i Ex-alumnos de la UPUA 
i  de  la  Seu  Ciutat  d'Alacant.  El  "Bookcrossing"  és  un  moviment  universal  que  promou 
l'alliberament desinteressat de llibres en un lloc accessible al públic amb l'esperança que algú els 
arreplegue, els llegeixi i mantinga el moviment alliberant al seu torn el mateix o un altre llibre en 
un intercanvi generós i actiu. 

Mès informació en:http://www.proyectosupua.es/bookcrossing/va/index.html

Planificació d’activitats

Octubre 2010

-Programa de Visites al Campus i a la UPUA

El 5 d'octubre es va produir la visita d'un grup sènior de 10 persones al Campus de Sant Vicent i 
a la UPUA, dins del Programa de Visites al Campus. Iniciativa duta a terme per la UPUA en 
col·laboració  amb  la  Regidoria  d'Educació  i  el  Departament  de  Consum  de  l'Ajuntament 
d'Alacant

http://www.proyectosupua.es/mayoresymedios/va/index.html


-Recital Poètic Homenantge a Miguel Hernández en el centenario del seu naixement i dins 
dels actes de commemoració del desè aniversari de la UPUA

En el Club Informació, situat en l'Av. Doctor Ric nº 17, es va realitzar el tancament del cicle 
poètic en homenatge al poeta Miguel Hernández, amb motiu de la commemoració del centenari 
del seu naixement. L'esdeveniment va tenir lloc el dia 29 d'octubre amb dues passades: un a les 
11:00 h i el segon a les 20:00 h. 

-Teatre de la Universitat Permanent

El 27 d'octubre, a les 20 hores,  va tenir lloc l'obra de teatre “Amor no em muntes una escena 
(d'amor)” en el Paranimf de la Universitat d'Alacant. 

Novembre 2010

-Programa de Visites al Campus i a la UPUA

El 16 de novembre es va produir la visita d'un grup sènior de 13 persones al Campus de Sant 
Vicent i a la UPUA, dins del Programa de Visites al Campus. Iniciativa duta a terme per la UPUA 
en col·laboració  amb la  Regidoria  d'Educació  i  el  Departament  de  Consum de  l'Ajuntament 
d'Alacant.

-Presentació del curtmetratge “La flor de las neus” y taula redona

El 8 de novembre, a les 20 hores, en el Club Informació, situat en l'Av. Doctor Ric nº 17 i amb 
una durada de 90 minuts.  Tractament cinematogràfic del  diàleg afectiu intergeneracional.  La 
Universitat  Permanent  de  la  Universitat  d'Alacant  va  desenvolupar  juntament  amb  el  Club 
Informació aquesta activitat complementària en la qual s'aborden diversos aspectes: l'amor en la 
parella, les relacions intergeneracionals, la solitud, els estereotips sobre les persones majors, la 
comunicació entre majors i joves, que va ser analitzat en la posterior taula redona per professors 
de la UPUA i professionals de diverses àrees.

Gener 2011

-Homenatge a Rafael Altamira

En el Centenari del nomenament de Rafael Altamira com a Fill Predilecte d'Alacant i coincidint 
amb el seixanta aniversari de la seua mort, esdevinguda en 1951, aquest cicle de conferències 
va tratar d'abordar els aspectes més destacats de l'obra d'aquest alacantí que va destacar en 
nombrosos camps del saber: la Història, el Dret,  l'Ensenyament, la Política i  l'Americanisme, 
entre uns altres. Celebrat del 10 al 13 de gener en la Seu Ciutat d'Alacant, en la sala Rafael 
Altamira

-Celebració de “Santo Martino”, patró de la UPUA. 

El dia 12 de gener de 2011 es va celebrar l'onomàstica de Sant Martino (1120-1203), declarat 
des de fa més d'una dècada Patró de l'Alumnat dels Programes Universitaris per a Persones 
Majors. La Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant se suma aquest curs 2010-11 a 
aquesta  celebració,  en  la  qual  es  va  festejar  el  compromís  i  la  dedicació  de  tot  l'alumnat, 
professorat i personal al programa Diploma Sènior de la Universitat d'Alacant. La inauguració de 
l'Acte  la  va  dur  a  terme  la  Vicerectora  d'Extensió  Universitària  de  la  Universitat  d'Alacant. 
Intervieno D. Jaime Ferrer Llorente, Catedràtic de Dret Internacional de la Universitat d'Alacant, 
amb la conferència: “Altamira, jurista i pacifista” i va tenir lloc un Concert Líric commemoratiu a 
càrrec de la soprano Dolores Delgado a les 11 hores en el Paranimf de la Universitat d'Alacant.



Març 2011

-Presentació del Portal Sènior 

El 28 de març, a les 11.00 h, en la Sala Rafael Altamira de la Seu Ciutat d'Alacant, la Universitat 
Politècnica  de  València  va  presentar  el  Portal  Sènior.  Es  tracta  d'un  portal  encaminat  a  la 
formació en Noves Tecnologies per a Majors que compta amb recursos i tutorials on-line que 
podran utilitzar, gratuïtament, tots els interessats. L'activitat va tenir una durada d'hora i mitja i 
també es va realitzar en els municipis de Novelda i Alfàs del Pí.

Abril 2011

-Trobada poètica amb Francisco Caro, Premi Nacional de Poesía “José Hierro” 2010
El dilluns 11 d'abril, a les 20.15 h, en la Sala Rafael Altamira de la Seu Ciutat d'Alacant va tenir 
lloc la trobada poètica amb Francisco Car. Aquesta activitat es va desenvolupar en col·laboració 
amb el Secretariat de Cultura de la UA i la Seu Universitària Ciutat d'Alacant. 

Juny 2011

-Exposició “Rompiendo estereotipos: Mayores”

Duta a terme de l'1 al 30 de juny, en la Sala de Trànsit de l'Aulari II del Campus de Sant Vicent 
del Raspeig. Constitueix una acció que se situa dins de les activitats de l'Observatori Majors i 
Mitjans de comunicació de la Universitat Permanent, amb l'objectiu de contribuir a l'eliminació 
d'estereotips i fomentar el diàleg intergeneracional.

-Exposició “Pinceladas de agua y color en la UPUA”

Va tenir lloc del 13 de juny al 15 de juliol, en la Sala Aifos de la Universitat d'Alacant. Exposició 
d'aquarel·les dels alumnes de “Expresión Gràfica Artística”. Directors: Javier Esclapés i Eduardo 
Berenguer. Organitzada pel Secretariat de Cultura de la UA. 

-IV Congrés Iberoamericà d’Universitats per a Majors – CIUUMM 2011. “Aprenentatge al 
llarg de la vida, envelliment actiu i cooperació internacional”

Del  27 al  30 de juny de 2011, en el  Campus de Sant  Vicent  del  Raspeig de la  Universitat 
d'Alacant, es va celebrar l'IV Congrés Iberoamericà d'Universitats per a Majors.

Aquest congrés es va inscriure en el marc de la cooperació nacional i internacional entre grups 
d'investigadors,  universitats  i  institucions educatives  i  socials  vinculades a la  formació  per  a 
persones majors. En ell es van incorporar diverses perspectives i treballs de recerca en les àrees 
de Ciències de l'Educació, Gerontologia, Sociologia de l'envelliment i  d'altres matèries de les 
Ciències  Socials,  Humanitats,  Salut  i  Noves  Tecnologies.  La  interdisciplinaritat,  la 
transnacionalidad i la multiculturalitat van ser, a més, aspectes destacables del mateix.

El congrés es va estructurar en cinc Conferències i tres Panells de caràcter plenari. A més, a 
partir de tres de les Conferències Plenàries i un dels Panells d'Experts, es van emmarcar les 
Ponències convidades presentades simultàniament i  que van donar pas a diverses sessions, 
també simultànies, de presentacions de treballs i comunicacions.

Les  àrees  temàtiques,  entorn  de  les  quals  es  va  estructurar  l'IV  Congrés  Iberoamericà  de 
Programes Universitaris per a Majors, van ser les següents:

-Institucionalització y gestió

-Mobilitat,  intercanvi,  cooperació  nacional  i  internacional:  Programes  d'intercanvi  i 
mobilitat. Xarxes i projectes de cooperació nacional i internacional. La formació universitària de 
persones majors a Europa. Innovació, investigació i cooperació.



- Ensenyaments i organització acadèmica: Objectius i disseny curricular.

- Extensió i participació: L'extensió universitària. La participació de l'alumne major.

-Mètodes d'ensenyament-aprenentatge.  Noves  tecnologies.  Innovació  educativa:  Quin 
ensenyament,  quin  aprenentatge?.  L'aprenentatge  per  mitjà  de  la  investigació.  Les  noves 
tecnologies i els majors en la universitat. Aprenentatge col·laboratiu i creativitat en els majors en 
els majors dels programes universitaris.

- Innovació docent i bones pràctiques en la formació per a majors.

- Qualitat de la formació universitària dels majors: Factors decisius en la qualitat dels 
programes i ensenyaments

- Integració i intergeneracionalidad: Programes intergeneracionals i programes integrats. 
Valoració de l'experiència dels majors. Impacte en la universitat i en la societat.

El  congrés  va  ser  organitzat  per  la  Universitat  Internacional  Menéndez Pelayo i  l'Associació 
Estatal  de Programes Universitaris  per  a  Majors  -  AEPUM. Ho van  patrocinar  la  Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo; l'Associació Estatal de Programes Universitaris per a Majors - 
AEPUM; el Vicerectorat d'Extensió Universitària de la UA, el Ministeri de Sanitat, Política Social i 
Igualtat - IMSERSO; el Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti i el Patronat Municipal 
de Turisme d'Alacant.

4. Iniciatives i projectes nacionals i internacionals en els quals participa i amb els quals 
col·labora la UPUA 

A.   Durant tot el curs i en col·laboració amb AEPUM   

-  Manteniment  del  portal  de  l'Associació  Estatal  de  Programes  Universitaris  per  a 
Persones Majors

L'Associació  Estatal  de  Programes  Universitaris  per  a  Majors,  abreviadamente  AEPUM,  es 
constitueix com a associació d'interès universitari i té com a fi essencial estructurar i fomentar els 
programes educatius de caràcter universitari contribuint al desenvolupament formatiu i cultural 
del col·lectiu de persones majors.

Per a aconseguir  les finalitats assenyalades, l'Associació es marca com a metes el foment i 
desenvolupament  del  diàleg  i  la  comunicació  entre  les  Universitats,  les  Administracions 
Públiques i les entitats privades i ha considerat, per açò, imprescindible l'existència d'una pàgina 
web institucional que contribuïsca a l'acostament entre els diversos col·lectius interessats en 
l'educació al llarg de tota la vida, i que permeta la informació transparent i la col·laboració eficaç 
entre els membres i socis honorífics de l'AEPUM.

La  disponibilitat  i  l'accés  a  la  informació  disponible  en  els  diversos  estats  sobre  els 
desenvolupaments socials i les polítiques educatives són cada vegada més evidents i el seu 
reflex a través d'Internet és inqüestionable. Les noves tecnologies de la informació i comunicació 
(TIC) cobren cada vegada més importància en la Unió Europea i per açò, amb aquesta web, es 
vol  fomentar  entre  les  persones  majors  l'ús  de  les  noves  tecnologies  de  la  informació  i  la 
comunicació,  eliminant  barreres  i  desigualtats  i  incorporant  a  les  persones  majors  a  aquest 
desenvolupament tecnològic.

Mès informació: http://www.aepumayores.org/ 

http://www.aepumayores.org/


B.   Programa d'Intercanvi d'Estudiants   

Internacional

Intercanvi Erasmus Sènior: En el mes de juny es va dur a terme aquesta acció d'intercanvi i 
mobilitat  internacional  amb  un  grup  compost  per  10  alumnes  procedents  de  la  Universitat 
d'Alacant  que  es  van  desplaçar  a  la  Universitat  de  Bath  per  a  participar  en  el  Programa 
d'Intercanvi  i  Cursos  Internacionals  en  l'Estranger,  dins  dels  acords  subscrits  amb 
universitats de parla anglesa. 

Del 12 al 25 de juny de 2011 es va desenvolupar un curs intensiu de 40 hores lectives en l'aula i 
activitats complementàries sobre cultura anglesa i local de dues setmanes de durada. Estada i 
intercanvi promogut dins del Conveni Marque subscrit entre les Universitats d'Alacant i Bath.

C.   Participació de la UPUA en activitats nacionals  

-Consell Executiu SENDA
 
Participació en el Consell Executiu de la Revestisca SENDA per a genta activa que va tenir lloc a 
Madrid el 4 de novembre de 2010.

-Jornades d'Associacionisme de Programes Universitaris per a Majors

Assistència  a  les  Jornades  d'Associacionisme  dels  Programes  Universitaris  per  a  Persones 
Majors que va tenir lloc a Múrcia del 3 al 6 de novembre de 2010, sota el lema Resultats de la 
qualitat de vida i importància social dels majors en les Universitats.

-Seminari Tècnic “Las TIC i els Programes Universitaris de Majors: actualització, reptes i 
propostes de futur”

Participació  en  el  seminari  organitzat  pel  Programa  Universitari  de  Persones  Majors  de  la 
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramón Llull, a Barcelona 
els dies 11 i 12 de novembre de 2010.

- II Congrés Nacional d'Aprenentatge al llarg de la Vida. 

Participació  en  el  congrés  organitzat  per  la  Sotsdirecció 
General  d'Aprenentatge  al  llarg  de  la  Vida  del  Ministeri 
d'Educació a Madrid, del 24 al 26 de novembre de 2010.

Mès informació: http://www.educa-alv.es/elCongreso.php

-Reunió de  les  Universitats  Públiques  Valencianes  per  a  coordinar  accions conjuntes 
relatives als programes universitaris per a majors

 
El  22  de  febrer  de  2011,  les  universitats  públiques  valencianes  es  van  reunir  para  “aunar 
esforços, optimitzar recursos i  gestió i  treballar en comissions conjuntes per a respondre als 
reptes  de  la  formació  per  a  majors  del  s.  XXI”.  Aquesta  reunió  es  va  dur  a  terme  sota 
l'organització de la Universitat de València i fruit d'aqueixa trobada, es van presentar diverses 
conclusions unides per la voluntat de coordinació i de lligar de manera estable les relacions entre 
els programes valencians dedicats als majors de 55 anys.  Es van concloure com a accions 
imminents la distribució de comissions de treball per a fomentar l'anàlisi de la situació actual en 
la  CV,  les  vies  de  finançament,  de  comunicació  i  cooperació  entre  programes en  projectes 
educatius  i  d'investigació  i  les  possibilitats  d'intercanvi  entre  els  diferents  programes  per  a 
majors.

http://www.educa-alv.es/elCongreso.php


D.   Participació de la UPUA en activitats internacionals   

- Lifelong Learning 2011 Infoday 

Assistència  a  la  jornada  informativa  sobre  els  programes  de  la 
Comissió  Europea  relatius  a  l'aprenentatge  al  llarg  de  tota  la  vida. 
Organitzada  a  Brussel·les  pel  Directorate  General  Education  and 
Culture, Lifelong Learning Programme i Education, Audiovisual and Culture Executive Agency el 
dia 15 de novembre.

Mès informació: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/events/infodays_2011/infoday_llp_2011_en.php#programme

- Conferencia “New Trends on Adult Education” 

Assistència  a  la  jornada  informativa  organitzada  el  16  de  novembre  a  Brussel·les  per 
l'Organization  Association  VIDA  (Intergenerational  Valorisation  and  Active  Development)  i 
cofinançada per la Unió Europea - Programa Grundtvig.

Mès informació: http://projectpaladin.eu/events/conference/

- Visita Preparatòria projecte Grundtvig

La visita preparatòria va tenir lloc a Bratislava del 27 al 30 de gener de 2011 amb l'objectiu 
principal de preparar la proposta del projecte Grundtvig “Seniors back in Game” presentada en la 
convocatòria  2011.  També va servir  com a punt  de trobada dels  socis  i  presentació  de les 
institucions sòcies participants en el projecte. Durant 3 dies d'intens treball  es va elaborar la 
sol·licitud per a l'associació d'aprenentatge.

- Final Conference on the Adult Learning Action Plan - Pla d'Acció sobre l'Aprenentatge  
d'Adults

“It’s alwayn a good time to learn” - Sempre és un bon moment per a aprendre 

Coincidint amb la primera Presidència Hongaresa de la Unió Europea, la Comissió Europea va 
organitzar a Budapest, del 7 al 9 de març, la conferència final “It’s always a good estafe to learn” 
(Sempre és un bon moment per a aprendre) en el marc del Pla d'Acció sobre l'Aprenentatge 
d'Adults (Final Conference on the Adult Learning Action Plan).

L'objectiu de la conferència europea ha sigut avaluar el progrés dut a terme durant tres anys 
d'intensa cooperació europea en el marc de les polítiques d'aprenentatge d'adults i revisar els 
resultats obtinguts durant el desenvolupament del Pla d'Acció sobre l'Aprenentatge d'Adults. 

La Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant va ser convidada per la Comissió Europea a 
participar  en  els  tallers  amb  la  ponència  “Spain’s  University  Programmes  for  older  adults:  
Lifelong learning and active ageing” (Programes universitaris per a persones majors a Espanya: 
aprenentatge al llarg de tota la vida i envelliment actiu). L'exposició arreplegava una introducció 
dels  programes universitaris  per  a  majors  a  Espanya,  la  presentació  per  a  tota  Europa  de 
l'AEPUM i exemples de bones pràctiques en els PUPM. La comunicació va tenir gran acceptació 
per part dels assistents, ja que va suposar la possibilitat de conèixer les activitats i iniciatives que 
es duen a terme a Espanya en el marc de la formació al llarg de tota la vida i en concret en els 
PUPM  i  que  desconeixien  molts  dels  participants,  en  la  seua  majoria  representants  dels 
ministeris d'educació i dels organismes autònoms de programes educatius europeus dels estats 
membres.

En la  pàgina web del  congrés  http://adultlearning-budapest2011.teamwork.fr/ es troba tota  la 
documentació relativa al mateix així com les presentacions dutes a terme durant la conferència.

http://adultlearning-budapest2011.teamwork.fr/
http://projectpaladin.eu/events/conference/
http://eacea.ec.europa.eu/llp/events/infodays_2011/infoday_llp_2011_en.php#programme


- Primera Reunió del projecte CODEPAM -Tallers iberoamericans de gestió universitària a 
guatemala

La reunió d'aquesta acció preparatòria es va realitzar en la Universitat del Valle de Guatemala 
del 7 al 10 de març de 2011 amb representants de les següents universitats

-Universitat del Valle - Guatemala

-Universitat Permanent de la Universitat d’Alacant – Espanya

-Universitat Nacional de Catamarca - Argentina 

-Universitat de Costa Rica

-Pontificia Universitat Catòlica del Perú 

Durant aquesta primera trobada del projecte de cooperació les institucions sòcies van presentar 
els seus programes per a detectar diferències i punts en comú. Després d'aquestes exposicions 
els socis van desenvolupar propostes per a un futur projecte d'investigació. 

D'altra  banda,  es  va  presentar  la  pàgina  web  del  projecte  com a  primer  resultat  i  eina  de 
comunicació i difusió i es va elaborar un pla de treball amb assignació de tasques per a cada 
universitat. 

Mès informació: http://www.proyectosupua.es/codepam/  

- Reunió de EFOS en Dresden

EFOS  és  una  federació  europea  d'universitaris  majors  que  inclou  com  a  membres  tant 
universitats com a estudiants. La reunió d'EFOS va tenir lloc del 6 al 9 d'abril de 2011 a Dresden, 
Alemanya, oferint un taller amb el títol “El paper de la formació per a la democràcia en una 
societat  envellida”.  D'altra  banda,  es van  debatre  també noves  possibilitats  de finançament, 
incloent l'opció de presentar un projecte dins del programa Grundtvig de la Unió Europea.

 Mès informació: http://www.efos-europa.eu/efos-e/

-Segona Reunió del projecte CODEPAM - Tallers iberoamericans de gestió universitària a 
Alacant

La segona reunió del projecte CODEPAM es va realitzar en la Universitat d'Alacant i dins del 
marc de l'IV Congrés Iberoamericà d'Universitats de Majors del 26 de juny al 3 de juliol de 2011. 
Van participar representants de les universitats sòcies:

-Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant - Espanya
-Universitat del Valle - Guatemala
-Universitat Nacional de Catamarca - Argentina 
-Universitat de Costa Rica
-Pontifícia Universitat Catòlica del Perú

 
La visita d'estudi va integrar tres parts:

1) Reunió preparatòria de la Constitució de la Xarxa Iberoamericana d'Universitats per a Majors
Aprofitant la presència de representants de xx universitats de 13 països d'Iberoamerica es va 
preparar la Constitució d'una Xarxa Iberoamericana d'Universitats per a Majors, amb la finalitat 
de facilitar i incrementar la cooperació transnacional en aquest àmbit.
 
2)  Assistència  i  participació  en  l'IV  Congrés  Iberoamericà  d'Universitats  de  Majors
Els participants del projecte CODEPAM van participar com a experts activament en el Congrés a 
través de la presentació de conferències, ponències i pòsters.
 
3) Visita d'Estudi i Seminari de treball del grup CODEPAM
 
Dins del seminari de treball es va presentar la versió final del qüestionari sobre els programes 

http://www.efos-europa.eu/efos-e/
http://www.proyectosupua.es/codepam/


per  a  majors  en  les  universitats  sòcies.  Aquesta  enquesta  que  es  realitzarà  en  diverses 
universitats de cadascun dels països socis, servirà per a poder analitzar i comparar la situació 
educativa en l'àmbit  de les persones majors a Espanya, Guatemala, Argentina, Costa Rica i 
Perú.
 
A més, es van analitzar les propostes tant de l'experiència pilot de capacitació de formadors de 
la Universitat del Valle de Guatemala, com de l'avaluació d'impacte dels programes universitaris i 
experiències educatives amb majors de la Universitat de Costa Rica.
 
Més informació: http://www.proyectosupua.es/codepam/

E. Participació de la UPUA en projectes 

Participació en projectes internacionals 2010/2011 

“Tallers Iberoamericans de gestió universitària. Accions per a l'intercanvi d'experiències i  
cooperació  al  desenvolupament  en  l'educació  permanent  d'adults  majors  com  a 
mecanisme d'inclusió social i lluita contra la pobresa ”

Institució coordinadora: Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant

Institucions sòcies: Universitat del Valle de Guatemala, Universitat de Costa Rica, Universitat 
Nacional de Catamarca - Argentina, Pontifícia Universitat Catòlica del Perú. 

Descripció del projecte: 
El creixement de programes universitaris per a majors de 55 anys suposa un gran avanç en 
aquest  camp,  però  implica  múltiples  reptes.  La  dispersió,  varietat,  enfocament,  estructura, 
finançament, organització, així com l'evolució patida per tots programes, avalen aquesta acció 
preparatòria,  que  orienta  els  seus  esforços  a  afavorir  una  acció  integrada  d'enfortiment 
institucional  amb  una  Xarxa  Acadèmica  de  Cooperació  Internacional,  Desenvolupament, 
Investigació  i  Formació  per  a  Majors.

La xarxa d'universitats i investigadors en matèria de formació permanent i cooperació, generaria 
una aliança de grups d'investigació a Espanya i Iberoamèrica amb caràcter multidisciplinari  i 
transdisciplinar. La mateixa es planteja com un referent acadèmic-científic, capaç de coordinar 
no solament a la comunitat universitària, sinó també a agents socials i institucionals interessats 
en aquest àmbit. Establiria una plataforma de difusió i informació, generadora de coneixement 
sobre cooperació en investigació i formació per a majors, amb l'objectiu de compartir i transferir 
els resultats a les agències de cooperació nacional i internacional i a les entitats responsables en 
cada país de les polítiques i programes de formació permanent.
 
L'acció preparatòria té doncs una comesa a llarg termini, que ara es concreta en la realització de 
Tallers Iberoamericans de Gestió Universitària i accions per a l'intercanvi de bones pràctiques i 
cooperació  al  desenvolupament  en l'educació  permanent  d'adults  majors  com a mecanisme 
d'inclusió social  i  lluita contra la pobresa.  En essència s'estructura en activitats de formació; 
visites i reunions d'estudi i disseminació de resultats. 

Convocatòria de la subvenció: Programa de Cooperació Interuniversitària i Investigació Científica 
(PCI-AECID). Ministeri d'Afers exteriors Espanya.

Durada: Febrer 2011 - Gener 2012 (12 mesos) 

Participació en convocatòries nacionals 2010/2011. Projectes sol·licitats 

-  Promoció de l'activitat  física  en persones majors sedentàries com a factor  de salut  
biològica i social 

IInstitució coordinadora: Universitat Permanent de la U. d'Alacant

http://www.proyectosupua.es/codepam/


Convocatòria  de  la  subvenció: Consell  Superior  d'Esports.  Projectes  d'Esport,  Creativitat  i 
Inclusió social. Modalitat: Laboratori de Projectes.
 
Durada: 12 mesos (2011-2012). Resolució: Denegat 

-Envelliment saludable. Programa de promoció de la salut integral en persones majors.  
Autonomia personal en salut.

Institució coordinadora: Universitat Permanent de la U. d'Alacant

Convocatòria  de  la  subvenció: Convocatòria  de  subvencions  per  a  projectes  d'investigació 
científica, desenvolupament i innovació tecnològica - Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat

Durada: Gener 2012-Desembre 2012. Resolució: finals de 2011
 
-Accions per a la capacitació de formadors de persones majors

Institució coordinadora: Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant – Espanya

Convocatòria de la subvenció: Convocatòria per a finançar projectes de cooperació universitària 
de la Universitat d'Alacant

Durada: Setembre 2011 - Juliol 2012. Resolució: setembre de 2011. 

Participació en convocatòries internacionals 2010/2011 Projectes sol·licitats 

- TEAM4ALL - Training professionals to exploit, Enhance and manage dyslexics-friendly 
ICTS
 
Institució coordinadora: Romanian society for lifelong learning – Romania

Convocatòria  de  la  subvenció: Leonardo  da  Vinci  -  Projectes  Multilaterals  de  Transferència 
d'Innovació - Programa Lifelong Learning de la Unió Europea.

Durada: 2 anys, 2011 - 2013. Resolució: Denegat.

Lifestyles revisited: Educational experiments in intergenariotal enviroments
 
Institució coordinadora: Zebra formations ASBL – Bèlgica

Convocatòria  de  la  subvenció:  Grundtvig  Associacions  d'Aprenentatge  -  Programa  Lifelong 
Learning de la Unió Europea.

Durada: Agost 2011 - Juliol 2013. Resolució: Aprovat. 

-Sèniors back in game

Institució coordinadora: North Karelia municipal education and traininig consortium, north Karelia 
summer university - Finlàndia 

Convocatòria de la subvenció: Grundtvig Associacions d'Aprenentatge - Programa Lifelong 
Learning de la Unió Europea.

Durada: Setembre 2011 - Agost 2013. Resolució: Denegat. 

CRENELL - Creating Russian Universtiy network for lifelong learning
 
Institució coordinadora: Universitat tècnica txeca de Praga - República Txeca
 
Convocatòria de la subvenció: Tempus IV - Quarta Convocatòria de Propostes.



Durada: 3 anys. 2011-2014. Resolució: Denegat. 

-Volunteering blooming in Europe!

Institució coordinadora: C.E.S.I.E. - Itàlia

Convocatòria de la subvenció: Programa: Europa per als Ciutadans. Acció 2: La societat civil 
activa a Europa. Mesura 3: Suport a projectes iniciats per organitzacions de la societat civil

Durada: 18 mesos (2011-2012). Resolució: Aprovat. 

- LICO – Learning Coach in Adult Education

IInstitució coordinadora: Iir associazione idee in repte – Itàlia

Convocatòria de la subvenció: Grundtvig Projectes Multilaterals - Programa Lifelong Learning de 
la Unió Europea.

Durada: Gener 2012 - Juny 2014. Resolució: Aprovat. 

-SenVolEx – Seniors’ volunteering for learning, interaction and intercultural exchange

Institució coordinadora: Institutul d'educatie a adultilor – Romania
 
Convocatòria  de  la  subvenció:  Grundtvig  Projectes  de  Voluntariat  per  a  Persones  Majors  - 
Programa Lifelong Learning de la Unió Europea.

Durada: Agost 2011 - Juliol 2013. Resolució: Denegat. 

-NICC - Toward a Common Policy of Non-formal and Informal Competences’ Certification

Institució coordinadora: Euro Union Consult ASBL – Bèlgica

Convocatòria de la subvenció: Programa transversal CA1 - Assistència per a la cooperació a 
Europa en matèria d'educació i formació - Programa Lifelong Learning de la Unió Europea.

Durada: Gener 2012 - Juliol 2013. Resolució: novembre de 2011. 

5. Extensió Universitària i Cultura

La Universitat Permanent oferta, en col·laboració amb el Secretariat de Cultura del Vicerectorat 
d'Extensió  Universitària,  una  àmplia  gamma d'Activitats  Complementàries  dirigides  a  tota  la 
comunitat universitària, en la qual estan integrats els alumnes de la UPUA. Aquestes Activitats 
Complementàries  constitueixen  una  ampliació  del  programa  acadèmic  i  potencien  el 
desenvolupament personal dels alumnes així com les relacions intergeneracionals. 

Es tracta de Conferències, Seminaris, Exposicions, Teatre, Cinema, Recitals, Concerts, Tallers i 
una àmplia gamma d'activitats culturals que, dins de la programació anual, s'ofereixen per als 
alumnes que estiguen  matriculats  en estudis  universitaris  durant  tots  dos  quadrimestres.  La 
programació,  les  condicions  de  matrícula  i  els  terminis  es  poden  consultar  en: 
http://www.ua.es/upua. 

Existeix un ampli programa complementari i d'extensió universitària que es desenvolupa dins del 
Programa de la Universitat Permanent i en col·laboració amb:

- el Secretariat de Cultura de la UA, 
- las Seus Universitàries de Cocentaina, La Nucia i Villena ,
- els municipis de Novelda i L’alfàs del Pi,
- la Associació d'Alumnes i Ex-alumnes de la Universitat Permanent ,



- el Teatre Principal d'Alacant , i
- i el Club Informació .

A - Colaboración en las sedes de Cocentaina, La Nucía y Villena y en los municipios de 
Novelda y l’Alfàs del Pi.

La realitat social ha portat al fet que en els últims deu anys els ensenyaments dirigits a persones 
majors estiguen funcionant en quaranta-set universitats espanyoles de forma satisfactòria. La 
LOU en el  seu Títol  Preliminar  i  Títol  VI  arreplega l'existència  i  el  desenvolupament  de les 
mateixes en les universitats dins del  marc de les seues competències. Conforme a açò,  les 
universitats han apostat per incentivar i potenciar aquests ensenyaments a l'empara de l'estat de 
les Autonomies. Açò ha suposat l'impuls d'aquests programes a través dels Ajuntaments i les 
Conselleries  d'Educació,  Cultura  i  Benestar  Social  que  s'interessen  per  potenciar  aquests 
programes i  que els estan ampliant  a aquelles àrees geogràfiques on no existeixen centres 
universitaris.

En aquesta línia, els cursos de la Universitat Permanent es faran extensius, en la mesura de les 
possibilitats,  a les àrees rurals  i  a les de residents  estrangers en la  província  d'Alacant.  La 
Universitat d'Alacant pretén impartir, en les Seus Universitàries de Cocentaina, La Nucia i Villena 
assignatures de la UPUA dirigides a residents nacionals i estrangers en zones rurals i en zones 
turístiques on existeix una important població pertanyent a altres països de la UE d'origen no 
comunitari.

En  aquests  municipis,  a  més  dels  temes  genèrics  exposats  en  el  programa,  s'inclouran 
assignatures específiques per als estrangers i els residents en la zona, i a tenor dels acords 
aconseguits amb les entitats col·laboradores en aquests programes per a cada àrea o seu. La 
incorporació  massiva  d'alumnes  estrangers  residents  en  la  nostra  Comunitat  suposa  un 
recolzament a aquesta iniciativa de la Universitat d'Alacant que, sens dubte, contribuirà a enfortir 
els llaços culturals entre tots els ciutadans de la Unió Europea.

Seu de La Nucía

Programa acadèmic impartit en 2010-2011 

Assignatura Professor

Tècniques de comunicació oral I Antonio Mula Franco

Seu de Villena

Programa acadèmic impartit en 2010-2011 

Assignatura Professor

Introducció a la informàtica Fco. Mora Lizán y A. Javier Gallego 
Sánchez

Comunicació i conversa per internet Estela Saquete e Irene Garrigós

Municipio de Novelda

Programa acadèmic impartit en 2010-2011 

Assignatura Professor



Taller de creació literària: escriptura i lectura II Ramón Llorens García

Comprèn i gaudeix la música clàssica  I Óscar Santacreu

Tècniques de comunicació oral II Antonio Mula Franco

Municipio de l’Alfàs del Pi

Programa acadèmic impartit en 2010-2011 

Assignatura Professor

Taller de creació literària II Ramón Llorens García

B  -  Activitats  complementàries  desenvolupades  per  la  UPUA  en  col·laboració  amb 
l'Associació d'Alumnes i Ex-Alumnes de la Universitat Permanent 

Revista “La Permanente”

-Amb nombres trimestrals i un tiratge de cinc-cents exemplars. En ella es donen a conèixer les 
activitats i els actes de l'Associació, es realitzen entrevistes a persones de la Universitat, de la 
cultura i de la societat, amb articles on s'arrepleguen temes diversos, tant culturals com de 
divulgació, i es donen a conèixer escrits dels propis alumnes. 

Club EuCoNet

- Participació activa en aquest Club, sorgit del projecte europeu del mateix nom, que té com a 
finalitat l'acostament dels majors a les noves tecnologies, centrant-se en l'aprenentatge 
d'Internet. Funciona mitjançant la interacció d'alumnes avantatjats que ajuden de forma 
voluntària i uns altres que desitgen ampliar els seus coneixements d'informàtica o bé iniciar-se 
en aquest camp.

Cursos

-IX Cursos d'Estiu celebrats en la Seu Ciutat d'Alacant en horari de 18 a 20 hores:

-Curs de “Papiroflexia”: del 13 al 16 de setembre de 2010.
-Curs de “Fotografía Digital: El Retrat”: del 20 al 23 de setembre de 2010 impartit pel 
  professor D. José Deltell.
-Curs de “Origen i Evolució dels Homínids”: del 27 al 30 de setembre de 2010 impartit  
  per la professora Sra. Ana Isabel Martínez.

-Seminari “El Islam”. Impartit per D. Rafael Pla Penalva, col·laborador de la Universitat 
Permanent, durant els dies 15, 18, 19 i 20 d'abril en la Sala “Rafael Altamira” de la Seu Ciutat 
d'Alacant, en horari de 17.00 a 20.00 hores. El Seminari va concloure amb un viatge cultural a 
Terra Santa que es va desenvolupar entre els dies 25 d'abril i 2 de maig, visitant, entre altres 
llocs: Natzaret, Petra, Jericó, el Mar Mort i Belen. 
Certàmens

-III  Certamen  “Otoños”  de  Contes,  Poemes,  Foto  en  color  i  Foto  en  blanc  i  negre
L'objectiu  és  que  els  alumnes  dels  Programes  Universitaris  per  a  Majors  de  tota  Espanya 
puguen donar a conèixer els seus treballs tant de Literatura com de Fotografia i puguen obtenir 
un premi que els anime a seguir amb les seues obres.

Visites i itineraris culturals



-Viatge a Tarragona amb el professor D. José Luis Simón, professor de la Universitat 
Permanent, entre els dies 14 i 17 d'octubre de 2010, visitant, a més de la Tarragona Romana i 
Modernista, el Monestir de Poblet, el Delta de l'Ebre i Tortosa.

-Viatge a Barcelona durant el cap de setmana del 10 al 12 de desembre de 2010. Es va visitar el 
Museu Picasso, la Sagrada Família, la Barcelona medieval, el Parc %o201CGuell%o201D i 
Montjuïc.

-Excursió a Elx, el dissabte 15 de gener de 2011, amb el professor D. Rafael Martínez, visitant 
els Museus de la ciutat.

-Viatge a l'Hotel Balneari Sicília en Jaraba (Saragossa) del dia 29 de maig al 3 de juny de 2011, 
visitant Daroca, Sigüenza, Ateca i el Monestir de Pedra.

-Viatge fi de curs a Cracovia del 21 de juny al 25 de juny de 2011, ciutat declarada per 
l'U.N.E.S.C.O. Patrimoni de la Humanitat.

6. Premis i guardons rebuts

-Placa d'Honor de l'Ateneu Científic, Literari i Artístic d'Alacant

La Universitat  Permanent  de  la  Universitat  d'Alacant  va  rebre  la  Placa  d'Honor  de l'Ateneu 
Científic, Literari i Artístic d'Alacant en el marc de la XII Gala de la Cultura celebrada en el Saló 
Felipe  II  del  Castell  de Santa  Bàrbara  el  13 de  maig.  Va  comptar  amb la  presència  de la 
vicerectora d'Extensió Universitària, Josefina Bueno, la directora de la UPUA, Concha Bru i la 
presidenta de l'Associació d'Alumnes i  Ex-Alumnes de la Universitat  Permanent,  María Luisa 
Mataix.

L'acord de concessió de la Placa d'Honor a la UPUA, màxima distinció que concedeix aquesta 
entitat  cultural,  va  ser acordat  per unanimitat  tant  en la Junta Directiva,  com en la posterior 
Assemblea General Ordinària de l'Ateneu que presideix María Isabel Berna per: “la labor que es 
fa en suport a la formació dels majors”.

-Premi SENDA al Món Universitari

L'Associació  Estatal  de  Programes  Universitaris  per  a  Majors,  AEPUM,  que  presideix  la 
Universitat  Permanent de la Universitat  d'Alacant,  UPUA,   va ser  guardonada amb el  Premi 
SENDA al Món Universitari.

El jurat ha considerat “la labor desenvolupada per l'AEPUM a favor de l'aprenentatge al llarg de 
la vida i la seua contribució al desenvolupament personal de les persones majors mitjançant el 
coneixement”.

Organitzats pel Grup Senda de Comunicació, aquests guardons - que celebren la seua segona 
edició- reconeixen la labor d'institucions, empreses i professionals que s'esforcen per millorar la 
qualitat de vida de les persones majors i dependents, així com per fomentar l'autonomia personal 
i l'envelliment actiu.

L'acte oficial de lliurament va tenir lloc el 8 de juny, a les 20 hores, en l'Hotel Intercontinental de 
Madrid. Per part de la Universitat d'Alacant va assistir la directora de la UPUA, Concha Bru, en 
representació del rector.

-XIV Premi d'honor Ciutat de Dénia

La Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant (UPUA) va rebre el 10 de juny el XIV Premi 
Ciutat de Dénia per a la formació de persones adultes. L'acte va tenir lloc en el saló de plens de 
l'Ajuntament  a  les  20  hores i  va  estar  presidit  per  l'alcaldessa  de  la  ciutat,  Ana Kringe.  En 
representació de la Universitat d'Alacant, va arreplegar el premi la directora de la UPUA, Concha 
Bru. Després de l'acte de lliurament, el professor de la Universitat de València, Rafael Castelló 
Cogollos, va oferir una conferència sobre «Educació Permanent i plans locals». 



El  Premi  d'honor  Ciutat  de  Dénia  és  un  reconeixement  al  treball  que  realitza  la  Universitat 
Permanent, sobretot per “su defensa i promoció d'una educació i  formació permanent crítica, 
activa, popular i valenciana, on es potencien i desenvolupen les tasques de millora, animació i 
consolidació  de  l'aprenentatge  al  llarg  de  la  vida  des  d'una  opció  sociopolítica  i  des  d'una 
dimensió educativa, científica i sociocultural”.



Annex I

Finançament del programa acadèmic 
2010-2011



Dades econòmiques 2010/2011 

Universitat d' Alacant 152.678,24 €

Seus 6.709,74 €

Projectes 43.400,00 €

Tasas 201.976,19 €

Beques concedides per la UPUA en el curs 2010/2011

DNI Alumne Assignatures Aprovades Beca
21357838-S Aguilella Salvador, Vicente 4 4 192,00 €

21356004-K Alcaraz Company, Rafaela 4 4 192,00 €

74143586-G Andreu Vaillo, Carmen 5 5 240,00 €

03061305-M Azagra Pérez, Mª Pilar 
Asunción

5 5 240,00 €

05051211-C Bautista Ortega, Miguel 5 5 240,00 €

21335520-F Berenguer Ripoll, Luisa 5 5 240,00 €

21619883-K Blanes Colomina, Mª Carmen 5 5 240,00 €

21303059-E Blasco Izquierdo, Francisco 5 5 240,00 €

22316740-R Calpena Hernández, Antonio 4 4 192,00 €

00253664-C Cutillas Aznarez, Aurora 4 4 192,00 €

21360685-X Cremades Peral, Mª Luisa 5 5 240,00 €

21622921-T De Miguel Lucendo, Angelina 4 4 192,00 €

21493475-K Eisenberg Kostinkisky, Alicia 5 5 240,00 €

21913282-D Funes González, Justo 5 4 192,00 €

50137566-G García Hernández, Ramos 5 5 240,00 €

00557463-W García Martín, Josefina 4 4 192,00 €

21355782-Y García Torres, Mª Iluminada 5 5 240,00 €

21172328-T Gimeno Peris, Juan 5 5 240,00 €

X0282764-W Lee Park, Chun Sim 4 4 192,00 €

74146399-B Marin Martínez, Arminda 5 5 240,00 €

21624947-W Miralles Ferri, Iris 4 4 192,00 €

74203780-F Navarro Yagües, Mª Carmen 4 4 192,00 €

21394226-V Nieto Bobadilla, Jesús Manuel 4 4 192,00 €

00022051-V Reguera González, Marcelina 4 4 240,00 €

73094820-S Sacramento Aznar, Fernando 5 5 240,00 €

14227387-R Sáez De Magarola Del 
Campo, Inmaculada

4 4 192,00 €

21342720-P Villalta Pérez, Mª Consuelo 5 5 240,00 €

5.856,00 €



Annex II

Alumns matriculats per assignatura 
en el programa Universitat Permanent

2010-2011



Codi Assignatura Alumnes
90548 Xarxa de microrreservas de flora del vinalopó Mitjà, el Baix Vinalopó i la Vega Baixa del Segura 24
90568 Introducció a la geografia humana de l'actualitat: reptes en un món globalitzat 17
90601 Salut emocional i benestar psicològic 76
90633 Conèixer españa 49
90641 Power point avançat 24
90643 Taller d'anglès comunicatiu I 23
90239 Historia d'Espanya i de la Comunitat Valenciana 13
90275 Office II: Excel 19
90353 12 - Francès comunicatiu bàsic (I) 27
90356 Dissenya amb Power Point 47
90398 Religions mediterrànies de l'antiguitat: de les piràmides al Cristianisme 30
90414 Photoshop: tècniques de retoc digital 48
90415 Història i evolució d'Alacant i els seus barris 10
90431 Els canvis socials: anàlisi de les transformacions recents en la societat espanyola. 25
90449 18 - Italià: nivell elemental 11
90543 La tornada de l'heroe: les pervivències de mites i ritus antics en el folklore 19
90550 La fotografia. Un art, la seua història 28
90574 Biología: bases cel·lulars de la malaltia 10
90610 Salut i qualitat de vida: gimnàstica per a la ment 22
90636 Geologia per a tots 49
90638 Internet, molt més que navegar 67
90639 La figura del rebel en el mite clàssic: el significat de la rebel·lia en prometeo i edipo 70
90646 Habitatges saludables. l'habitatge i el seu efecte sobre els ocupants 26
90247 Alimentació saludable i consum responsable 27
90250 Dret per a no juristes I 24
90266 (I) Escriptura creativa: taller literari d'iniciació 30
90302 06-Anglès elemental III 38
90306 Els mitjans de comunicació: informació i manipulació I 30
90432 Els grans mestres del Renaixement i el Barroc 50
90438 Intensificació en humanitats I. 25
90448 17 - Italià: nivell bàsic 15
90520 Optimisme intel·ligent 50
90521 Art i literatura en l'època de les catedreales i 50
90540 Intensificació en anglès 50
90575 Bons hàbits en el matenimiento i seguretat del teu ordinador (Windows XP) 38
90615 Napoleó i Espanya. Mites i història de la Guerra de la Independència 20



Codi Assignatura Alumnes
90304 Longevidad con salud y calidad de vida I: estrategias personales 30
90375 02-Anglès per a principiants II 67
90378 07-Anglès intermedi I 27
90392 03-Anglès per a principiants III 64
90404 El cinema: introducció al 7º art: aprendre a mirar i entendre el cinema II (els gèneres i europa) 20
90408 El difícil camí cap a Europa: Història d'Espanya en el segle xx. 31
90467 Intel·ligència emocional i personalitat 54
90478 Photoshop II: retoc i gestió digital 24
90523 Gestió d'àlbums digitals 22
90541 Intensificació en francés 25
90573 Art i literatura en l'època de les catedrals II 43
90627 Cultura, literatura i educació per a la convivència 48
90634 Expressió gràfica artística: pintura amb aquarel·la 20
90241 Internet (II): navegacion, descàrregues i correu electronico 22
90256 Astronomia basica i ciències geograficas (I) 18
90277 Internet (I): introduccion a la navegacion i webmail 70
90296 Informatica recreativa (imatge digital) 22
90297 Office I: Iniciació a word 33
90335 Gestió d'una comptabilitat domèstica per ordinador 19
90451 Com conèixer la història recorrent el nostre patrimoni històric? 12
90454 Creació d'un lloc web personal (weblog) 22
90564 Activitat física per a la salut i la qualitat de vida 25
90565 Xarxa de microrreservas de flora de les comarques de l'Alacantí, l'Alcoià i l'Alt Vinalopó 21
90566 (III) Escriptura creativa: nou taller literari d'aprofundiment. el conte i els seus gèneres 28
90596 Taller de creació literària: escriptura i lectura (II) 26
90612 Explora el món i crea les teues rutes per internet 14
90616 Tres mirades des de la Grècia Antiga; el seu reflex en la cultura moderna: Uises, Safo i Antígona 53
90628 L'anglès a través del cinema, la televisió i la literatura 30
90642 Resiliència i regulació de les emocions 58
90237 Cartografia aplicada: com orientar-se en les ciutats i en el camp 12
90254 El cinema: introducció al 7º art: aprendre a mirar i entendre el cinema I 38
90310 Astronomia. una visió de l'univers 25
90360 Intel·ligència emocional 92
90439 Intensificació en humanitats II 23
90446 Comunicació i conversa per internet 20
90555 Medicina bàsica: Canvis del cos humà 14



Codi Assignatura Alumnes
90589 Recursos i serveis on-line en la upua 176
90608 De XP amb Vista a Windows 7 43
90613 Els mitjans de comunicació: Informació i manipulació II. Com informar-se en el segle XXI 21
90640 Nacionalisme i Romanticisme en la cultura musical italiana del XIX: l'òpera de Verdi 54
90644 Taller d'anglès comunicatiu II 19
90212 Longevitat amb salut i qualitat de vida (II): aprofundiment en els coneixements 24
90271 Tècniques de comunicació iI expressió oral 13
90294 14 - Francès comunicatiu (III) 20
90374 01-Anglès per a principiants I 67
90382 Alacant en el segle XX 28
90384 13 - Francès comunicatiu bàsic (II) 30
90421 La física en el nostre entorn diari: què és...?, com...?, per què...? La física respon 10
90440 Intensificació en jurídiques i socials I 6
90461 Expressió gràfica artística: Dibuix (nivell 1) 19
90462 Programari lliure. Linux 11
90527 Gestió del programari 18
90528 Roma: política, societat i dret 21
90609 Conflictes a Orient Mitjà II 30
90620 Medicina bàsica: fonaments de patologia humana 15
90649 L'impost sobre la renda (IRPF) i el de les successions i donacions (ISD) amb exemples i casos prá 12
90635 Fonaments físics i químics de la cuina 25
90201 Introduccion a l'Art Contemporaneo 45
90234 (II) Escriptura creativa: taller literari de desenvolupament. 20
90263 El camí de Sant Jaume: religiositat, cultura i literatura 67
90281 Introducció a la informàtica 87
90340 Introducció a l'art 49
90361 Habilitats socials 19
90377 05-Anglès elemental II 45
90379 08-Anglès intermedi II 25
90407 Office I: Word (avançat) 15
90427 Literatura infantil i juvenil . La memòria recobrada dels contes. recordar, crear i explicar 25
90430 Els Borbó a Espanya: Història i imatge d'una dinastia. 29
90442 Intensificació en informàtica, imatge i so i. 83
90447 10-Anglés nivell superior 18
90526 El cinema: taller d'anàlisi. aprèn a mirar i entendre el cinema III 23

Red de microrreservas de flora de las comarcas de la Marina Alta, la Marina Baixa y el ComtatXarxa de microrreservas de 21



Codi Assignatura Alumnes
90549 flora de les comarques de la Marina Alta, la Marina Baixa i el Comtat 
90554 Geografia i conflictes d'Orient Mitjà 70
90602 El canvi climàtic causat per l'home: certeses, falsedats i incerteses 16
90614 Actuació i cures bàsiques davant urgències i diferents processos de salut-malaltia (I) 12
90630 Activitat física i estereotips de gènere. Dona d'avui i la salut 13
90637 Gimnàstica del cos per a la salut de la ment 64
90645 Taller d'anglès comunicatiu III 19
90252 Comprèn i gaudeix la música clàssica I 45
90290 Conflictes interpersonals en la vida quotidiana 26
90292 Tècniques de comunicació oral II: de l'oralitat a l'escriptura 18
90342 La hist. de Roma en el 7º art: els encants de Cleòpatra i l'enfrentam. entre Octavio i Marco Antonio 21
90376 04-Anglès elemental I 46
90420 09- Anglès intermedi III 13



Annex III

Gràfics i estadístiques generals 
2010-2011
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	Gener 2011
	Març 2011
	- Elaboració dels fullets informatius per a la preinscripció.
	- Remissió d'informació a les institucions i als col·lectius interessats.
	Juny 2011
	Solemne Acte de Clausura del curs acadèmic 2010-11. L'acte es va realitzar dins del marc de l'IV Congrés Iberoamericà d'Universitats per a Majors. Després de les intervencions de Dª Carmen Palmero Càmera, Secretària de l'Associació Estatal de Programes Universitaris per a Majors, Dª Josefina Bueno Alonso, Vicerectora d'Extensió Universitària de la Universitat d'Alacant i de Dª Concepción Bru Ronda, Directora de la UPUA, es va continuar amb el lliurament dels Diplomes Sènior als 58 alumnes diplomats en el curs 2010/2011.

