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EuCoNet és un projecte de tres anys de duració dins del programa europeu 
Grundtvig 2, dirigit per la Universitat d’Ulm. Aquest projecte es va crear amb la 
finalitat d’investigar els models europeus d’aprenentatge per a les persones majors 
mitjançant l’ús de les Noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. 
EuCoNet involucra les persones majors en la identificació de models de bona 
pràctica d’ activitats d’ensenyament, aprenentatge i difusió a través d’ internet i de 
les tecnologies multimedia. 
 

 

 
 
 
La Universitat  d’ Alacant és el soci espanyol del projecte. Els 

seus components reben una formació en  la Universitat 

Permanent que es desenvolupa en el  Campus de Sant 

Vicent i a la Seu Universitària de la Ciutat d’Alacant. 

SEU UNIVERSITÀRIA 
CIUTAT D’ ALACANT 

CAMPUS DE SANT VICENT  
 
 

Euconet va dirigit a: 
 

 Les persones majors de la societat.  

 Les organitzacions no-gubernamentals dedicades a les persones          

majors.  

 Les institucions involucrades en l’ensenyament de persones majors. 

 

 

PARTICIPANTS D’EUCONET EN EL SEMINARI DE GLASGOW EN SETEMBRE DE 2003 

 



 

Socis del Projecte 
 

Universitat d’ Ulm, Centre d’Educació Contínua General i Científica 
d’Alemanya (ZAWiW), Ulm, Alemanya. 

Universitat Tècnica de Brno (BUT), Brno, República Txeca. 
Universitat Tècnica Checa, Praga, República Txeca. 

Institut Rezzara, Vicenza, Itàlia. 
Universitat Comenius, Universitat de la Tercera Edat, Bratislava, Eslovàquia. 

Universitat de Strathclyde, Institut d’ Estudis per a Persones Majors, 
Glasgow, Escòcia. 

Universitat d’ Alacant, Universitat Permanent, Alacant, Espanya. 
 
              

Contexte 
 
Les Noves Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació compten amb una creixent 
importància en Europa. Actualment, pot accedir-se 
a bona part de la informació de la vida social i 
política, únicament, a través d’ Internet. Segons 
unes recents investigacions, d’ací a dos anys, la 
majoria dels europeus dispondran d’accés a 
Internet. Però, en molts països de la UE no s’ha 
fomentat activament la incorporació de les 
persones majors a aquest desenvolupament 
tecnològic. 

Metodologia 
 

  
 
 
 
En el projecte  EuCoNet els participants tenen un 
paper actiu perquè reflexionen sobre la pròpia 
experiència cultural en l’ aprenentatge i en l’ús 
d’Internet i exploren noves modalitats d’utilitzar 
l’ordinador, com són els estudis "e-learning". A 
més,  intercanvien i comparen la informació entre 
ells, i estudien  com han d’aplicar en el seu país 
les pràctiques exemplars de cadascún dels socis 
del projecte. 

 

EuCoNet difondrà el seus resultats per a: 
 

 Aconseguir vincles de cooperació amb xarxes de difusió de la informació, 
com són asociacions nacionals, organitzacions d’ensenyament per a la 
tercera edat i altres corporacions i colectius nacionals. 

 Fomentar la creació de “Ciber Cafés” per a  persones majors. 

 Contribuir al desenvolupament de materials per a l’ aprenentatge interactiu 
de les persones majors. 

 
PER OBTINDRE MÉS INFORMACIÓ CONTACTEU 

Universitat Permanent, Universitat d’ Alacant,  
Seu Universitària Ciutat d’ Alacant                 
C/Ramón y Cajal, nº 4 – 03001, Alacant 
Telèfon: 96 514 59 79    Fax: 96 514 59 89 
Email: upua.internacional@ua.es 
 

 


