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I  Àrea d’estudis propis i formació contínua  

A. Unitat de Programes Específics: El programa Sènior 

Responsable: Maria Teresa Piqué Ferré, professora del Departament de Tecnologia d’Aliments. 
Tècnic: Àngel Melero Ribes. Becària: Aida Castelló Corretgé 

Aquesta unitat s’encarrega d’atendre i donar resposta a les demandes formatives de la universitat i 
la societat en relació amb la tipologia d’estudis de formació contínua de gran format, conduents a 
títols propis de la UdL, amb una estructura de 120 crèdits ECTS i 3 cursos acadèmics com a mínim. 

Les seves funcions 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.   

. El Programa Sènior 

Durant el curs 2010-2011, l’únic Programa Específic de la UdL gestionat per aquesta Unitat ha 
estat el Programa Sènior. Aquest curs acadèmic, a més dels estudis de Diplomat Sènior, també 
s’ha gestionat el primer curs del Títol d’Especialització Sènior que equivaldria a un postgrau 
sènior. Aquesta titulació d’especialització és una nova aposta de la UdL per tal d’acomplir amb la 
funció social que li pertoca, de compromís amb el seu entorn social i econòmic.   

En el curs acadèmic 2010-2011, el nombre total d’estudiants matriculats al Programa Sènior ha 
estat de 86.  

En el Títol Sènior s’han matriculat 78 estudiants, dels quals les distribucions per edat i sexe 
apareixen en les següents taules. 

 

Edats 1r curs 2n curs 3r curs 4rt curs Total 

De 50 a 55 5 4 2 2 13 

De 56 a 60 10 3 3 5 21 

De 61 a 65 6 5 7 8 26 

De 66 a 70 3 8 3 1 15 

Més de 70 1 1 0 1 3 

 

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

Home 10 11 7 9 37 

Dona 15 10 8 8 41 

 

En el Títol d’Especialització Sènior s’han matriculat 8 estudiants en les opcions de Història i 
Societat (4 estudiants), Salut i Nutrició (2 estudiants) i Ordenació del Territori (2 estudiants). 

Com a síntesi breu, s’han desenvolupat les següents accions 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. 

- Implementació del 1r curs del Títol d’Especialització Sènior. 
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- 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. 

- Activitats, sortides culturals i crèdits de lliure elecció. 

b) Desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial del Programa Sènior 

- Estudi de necessitats del disseny d’un PAT (Pla d’Acció Tutorial) específic per al Programa 
Sènior. 

c) Accions de formació 

- Acolliment i tutorització del Practicum d’una estudiant de Psicopedagogia. 

d) Propostes de revisió del pla d’estudis del títol propi diplomat sènior 

- Ajustaments del pla d’estudis per a la preparació de les proves d’accés a la Universitat per a 
més grans de 45 anys.   

- Orientació cap a un programa intergeneracional.  

e) Accions de representació i difusió 

- Participació al Seminari Internacional “Las TIC y los Programas Universitarios para Mayores: 
actualización, retos y propuestas de futuro”. Barcelona, 11 i 12 de novembre de 2010. 

- Participació al International Technology, Education and Development Conference. València, 7 
al 9 de març de 2011. 

- Participació al International Symposium CIDUI-CESE. Barcelona, 4 d’abril de 2011. 

- Participació al IV Congreso Iberoamericano de Universidades de Mayores. Alacant, 27 al 30 de 
juny de 2011. 

El detall i desenvolupament de totes aquestes accions i altres es podrà trobar properament a la 
Memòria Sènior corresponent i a disposició de tothom a la pàgina web del Programa Sènior. 
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