
· A partir de 55 anys ·
· Didàctica acadèmica, social i d’oci a través d’aprenentatge formal i no formal ·

· Mobilitat en el territori Vives a través de la col·laboració entre universitats ·
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etHeria  és un programa 
interuniversitari de forma·
ció permanent sènior adre·
çat a públic a partir de 55 
anys. Planteja una proposta 
pedagògica nova, tant per a 
l’alumnat com per al pro·
fessorat que hi participa, 
a través de la combinació 
d’aprenentatge en línia i 
pràctiques presencials. 

Desenvolupa una didàctica 
acadèmica, social i d’oci re·
creatiu a través d’aprenen·
tatge formal i no formal.

Inclou mobilitat en el terri·
tori de la Xarxa Vives a tra·
vés de la col·laboració entre 
els programes sènior de les 
universitats de la Xarxa.



Durada
7 crèdits ECTS (part teòrica)

Dates
PArt teòricA
Del 21 de gener  
al 31 de maig de 2019.
PArt PràcticA (oPcionAl)
Setmana completa durant l’última 
quinzena de juny de 2019.

Modalitats
PArt teòricA
En línia.
PArt PràcticA
Presencial.

Preu
PArt teòricA
150,00 €.
PArt PràcticA
700,00 € (opcional). 
*Amb un mínim de 30 estudiants.

Nombre de places
50 part teòrica.
50 part pràctica.

Contacte
Oficina de programes  
sènior de les universitats  
de la Xarxa Vives.

informació general
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Patrimonis de la Humanitat
El Patrimoni de la Humanitat, ja siga material o immaterial, 
té la capacitat innata de sorprendre a qui s’hi atansa d’una 
manera gairebé contínua i, a més, atrapa l’atenció d’un 
públic molt heterogeni gràcies als missatges de tot tipus 
de què és portador. La seua versatilitat permet explorar-lo 
i abordar-lo des de nombroses disciplines acadèmiques, 
fet que el fa molt atractiu per investigadors, estudiants i vi-
atgers. El patrimoni, des de la seua singularitat, ens fa més 
savis, afavoreix la comunicació, ens explica qui som i d’on 
venim i com hem viscut, què hem adorat al llarg dels se-
gles i fins i tot eixampla el nostre coneixement i les nostres 
emocions fins a fer-les més càlides i més humanes.

El territori que conforma les universitats que promouen 
el programa Etheria té la sort de disposar de Patrimoni 
de la Humanitat de diferents tipologies: a Castelló, hom 
disposa de l’Art rupestre de l’Arc Mediterrani (1998), a 
Tarragona del conjunt arqueològic romà (2000), a Lleida, 
de les esglésies romàniques de la Vall de Boí (2000), a 
Andorra de la Vall de Madriu-Perafita-Claror i a Barcelona 
diversos monuments del seu passat modernista (regis-
trats al 1984 i 2005).

Destinataris

AlumnAt sènior 
De les uniVersitAts De lA XArXA ViVes.

Requisits

•	Ser alumne/a en actiu dels programes/aules sènior 
d’una universitat de la Xarxa Vives.

•	Tenir coneixements d’eines informàtiques a nivell 
d’usuari.

•	Disposar d’accés a Internet.

Objectius

•	Oferir a l’alumnat sènior noves oportunitats d’apre·
nentatge: formació en línia a través d’aula virtual 
interuniversitària.

•	Facilitar l’accés al coneixement a través d’un programa 
combinat de docència a distància i formació pràctica 
en el territori. 

•	Fomentar l’adquisició, per part de l’alumnat sènior, 
d’habilitats transversals: tecnologia, comunicació, col·
laboració, treball en xarxa, reflexió, anàlisi o elaboració 
de materials.

•	Facilitar l’intercanvi entre l’alumnat sènior de les uni·
versitats de la Xarxa Vives a través d’una acció formati·
va interuniversitària.
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Programa

El programa consta d’una part teòrica (obligatòria), que es realitzarà en línia 
a través d’una aula virtual, i d’una part pràctica presencial amb mobilitat 
pel territori (voluntària).

PArt teòricA
•	Presentació i introducció a l’entorn virtual
•	Mòdul 1 >  Pintures rupestres de l’Arc Mediterrani  (Universitat Jaume I)
•	Mòdul 2 >  Tàrraco romana  (Universitat Rovira i Virgili)
•	Mòdul 3 >  Romànic a la Vall de Boí  (Universitat de Lleida)
•	Mòdul 4 >  Vall del Madriu·Perafita·Claror (Universitat d’Andorra)
•	Mòdul 5 >  Modernisme  (Universitat de Barcelona)
•	Treball final i avaluació

PArt PràcticA (oPcionAl)
Consta d’una mobilitat de 6 dies de durada en què es visiten, amb l’acom-
panyament del professorat, els conjunts Patrimoni de la Humanitat que 
s’han estudiat en cadascun dels mòduls de la part teòrica: 

•	Dia 1 >  Castelló. Art rupestre de l’Arc Mediterrani (1998)
•	Dia 2 >  Tarragona. Conjunt arqueològic romà (2000)
•	Dies 3 i 4 >  Lleida. Esglésies romàniques de la Vall de Boí (2000)
•	Dia 5 >  Andorra. Vall de Madriu·Perafita·Claror
•	Dia 6 >   Barcelona. Diversos monuments del seu passat modernista 

(registrats al 1984 i 2005)
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certificació

L’alumnat rebrà un certificat de participació en la part teòrica del curs.  

El certificat podrà ser de dos tipus en funció dels mòduls que haja superat:

•	Només assistència: mínim 2 dels 5 mòduls
•	Assistència i aprofitament: mínim 3 dels 5 mòduls

metodologia

PArt teòricA

El curs té una durada màxima de 5 mesos i està dividit en 
mòduls de 3 setmanes. Cada mòdul es compon de 3 fases:

1. Presentació de recursos (textos, vídeos, gràfics, etc.), que 
l’alumnat pot visualitzar i aleshores participar en un fòrum, 
en cas que tinga dubtes, vulga aportar idees o simplement 
comentar quelcom que li ha sigut rellevant o curiós. 

2. Realització de l’activitat de comprensió (anàlisi, síntesi, 
debat, discussió, etc.).

3. Una tasca, que en determinats mòduls pot ser realitzada 
individualment o, ja en mòduls més avançats, en grup.

L’avaluació es basa tant en la participació activa en els 
diferents fòrums, com en els materials lliurats en la realit-
zació de les tasques.

A més de presentar els continguts de cada mòdul, el 
professorat funciona com a facilitador per al desenvolu-
pament del curs. Es tracta d’afavorir la participació dels 
alumnes, a través de comentaris i opinions (fonamentats), 
nova informació o punts de vista (a partir de les experièn-
cies personals) i lligant les idees dels companys.

Pel que fa al nivell tècnic, es proposa l’ús de ferramentes 
simples (tauler, fòrum, documents compartits) amb un ús 
més complex (discussió, coordinació, debats, comprensió, 
anàlisi, síntesi). 

PArt PràcticA (oPcionAl)

Consta d’una mobilitat de 6 dies de durada en què es vi-
siten, amb l’acompanyament del professorat, els conjunts 
Patrimoni de la Humanitat que s’han estudiat en cadas-
cun dels mòduls de la part teòrica: 

Dia 1: Castelló. Art rupestre de l’Arc Mediterrani
Dia 2: Tarragona. Conjunt arqueològic romà
Dies 3 i 4:  Lleida. Esglésies romàniques de la Vall de Boí
Dia 5: Andorra. Vall de Madriu·Perafita·Claror
Dia 6:  Barcelona. Monuments del seu passat modernista

El punt d’eixida serà a Castelló de la Plana, on els partici-
pants hauran d’arribar pels seus mitjans. Per tornar, hi ha 
l’opció de tornar en tren als punts d’origen (gestionant els 
bitllets cadascú pel seu compte des de Barcelona) o amb 
el mateix autobús amb la resta del grup fins a Castelló de 
la Plana. 

Durant el mes de febrer s’enviarà la informació detallada 
de la part pràctica i s’obrirà el període de matriculació, 
que serà de l’1 al 8 de març. El preu inclou: transport en 
autobús, cinc nits d’allotjament en habitació doble i mitja 
pensió, dos dinars, guia oficial, assegurança de viatge i 
taxes turístiques.
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calendari

ForMAció en líniA (PArt teòricA)
Del 21 de gener al 31 de maig de 2019.

PArt PràcticA
2a quinzena de juny 2019 (1 setmana completa).
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  Presentació i introducció a l’entorn virtual

  Mòdul 1  >  Pintures rupestres de l’Arc Mediterrani  (UJI)

  Mòdul 2  >  Tàrraco romana  (URV)

Mòdul 3  >  Romànic a la Vall de Boí  (UdL)

Mòdul 4  >  Vall del Madriu·Perafita·Claror (UdA)

Mòdul 5  >  Modernisme  (UB)

Treball final i avaluació

dedicació de l’alumnat
el curs és configura amb una durada de 7 eCTS.

La dedicació de l’estudiant haurà de ser de 12 hores per mòdul, distribuïdes en:
•	6 hores d’e-learning: 

2,5 hores de lectura i preparació 
2,5 hores d’activitats  
1 hora d’avaluació i posada en comú entre iguals

•	6 hores de treball personal

Cada mòdul tindrà una durada de 3 setmanes.



Xarxa Vives d’Universitats | Edifici Àgora Universitat Jaume I, local 10 | Av. de Vicent Sos Baynat, s/n | 12071 Castelló de la Plana | Tel.: +34 964 72 89 93

A l’oficina de programes sènior  
de la vostra Universitat

Al web:
vives.org/etheria

inscriPcions i mÉs informació

https://www.vives.org/serveis/etheria/inscripcions-i-contacte/
https://www.vives.org/etheria

