
 

1. Unitat de Programes Específics: El programa Sènior 

Responsable: Anna Soldevila i Benet, professora del Departament de Pedagogia i Psicologia. 
Tècnic: Àngel Melero Ribes. Becària: Anna Colom. 

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.   

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.  

Durant el curs 2011-2012, l’únic Programa Específic de la UdL gestionat íntegrament per 
aquesta Unitat ha estat el Programa Sènior.  

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 120 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). 

El curs acadèmic 2010-2011 va endegar-se el curs del Títol d’Especialització Sènior que 
equivaldria a un postgrau Sènior. La seva posada en marxa el feia poc viable a nivell econòmic 
per la qual cosa a l’inici d’aquest curs acadèmic 2011-2012 es va decidir aturar el seu 
desplegament. No obstant, dos alumnes segueix cursant aquest postgrau i es preveu que 
obtinguin la titulació enguany.  

El curs 2011-2012 s’ha dissenyat una nova estructura del Títol d'Especialització del segon cicle 
del Programa Sènior: Postgrau Sènior que es preveu que sigui més sostenible a nivell econòmic, 
més atractiva com a oferta formativa per a l’ estudiantat doncs ofereix diferents modalitats 
formatives i que a la vegada fos innovadora a nivell pedagògic. 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. Per al seu disseny s’ha comptat 
amb la opinió del professorat que imparteix classe al Grau Sènior a través de les reunions 
d’avaluació del grau. Es dissenya doncs un programa de dos anys amb un total de 60 crèdits 
ECTS. Actualment està pendent d’aprovació el seu nou disseny i el seu desplegament.  

En el curs acadèmic 2011-2012, el nombre total d’estudiants matriculats al Programa Sènior ha 
estat de 107, dels quals les distribucions per sexe i edat apareixen en les següents taules. 

 
Alumnes matriculats per sexe i curs 
Curs 2011/2012 
 

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

Home 17 10 10 7 11 55 

Dona 13 14 7 13 5 52 

     Total: 107 
 
 



Alumnes matriculats per edats i curs 
Curs 2011/2012 
 

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

De 50 a 55 6 5 2 3 0 16 

De 56 a 60 12 8 3 6 1 30 

De 61 a 65 8 8 3 8 10 37 

De 66 a 70 4 2 8 3 3 20 

Més de 70 0 1 1 0 2 4 

     Total: 107 
 

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. 

- Implementació del 2n curs del Títol d’Especialització Sènior. 

- Gestió de la preinscripció, 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) Jornada d’Acollida de l’estudiantat de primer curs.  

-   Presentació del Programa per part dels responsables de la Unitat. 

-   Visita guiada al Campus amb la participació d’alumnes de 2n,3r i 4rt. 

-   Visita i explicació del Servei de Biblioteca. 

-   Presentació de l’entorn Sakai. Activació de compte de correu electrònic. 

c) Accions de formació 

- Tutorització per tercer any consecutiu d’una alumna de pràctiques de la Facultat de Ciències 
de l’Educació dels estudis de Psicopedagogia. Amb una dedicació al Programa de 100 hores 
presencials.  
 
d) Disseny del Títol d'Especialització del segon cicle del Programa Sènior: Postgrau Sènior 

e) Accions de representació i difusió 

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

f) Reunions semestrals amb els delegats i delegades de cada curs.  

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

g) Preparació de la Jornada de Portes Obertes.  

h) Difusió del Programa Sènior als mitjans de comunicació local. 

- Col· laboració quinzenal en un espai cedit al programa magazine Cafeïna de Segre TV on 
l’estudiantat del grau Sènior explica les seves vivències i experiències del seu pas per la 



universitat amb la finalitat de donar a conèixer el Programa i animar a altes persones majors de 
50 anys a matricular-se.  

- S’està estudiant la possibilitat de tenir visibilitat en altres mitjans com premsa o radio local. 

i) Recerca de Finançament extern i intern del Programa Sènior. 

- Reunions amb els responsables del Consell Social de la UdL per a establir un pla d’actuació 
per tal d’aconseguir l’autofinançament del Programa ja sigui a través de subvencions, ajuts, etc. 
d’altres institucions públiques o d’iniciativa privada. 

- Consultes a empresaris/es locals sobre possibles línees de col·laboració ja sigui mitjançant 
beques, aportacions econòmiques, etc.  

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

-  Estudiar la possibilitat de fer activitats socioculturals conjuntament.  

k)  Edició del CD que recull les actes de l’XI Trobada Estatal de Programes Universitaris de 
Majors celebrat a Lleida entre el 26 i 28 de maig de 2010 i organitzat conjuntament entre la 
Universitat de Lleida i l’Associació Estatal de Programes Universitaris per a Majors (AEPUM). 
 
l) S’ha endegat un projecte de Recull de les Bones Pràctiques en els Programes Universitaris per 
a Majors de l’Estat Espanyol que es concretarà en una publicació. 

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. 

 


