OFERTA ACADÈMICA
L’oferta formativa, del programa de formació
permanent de la Universitat Jaume I a la Seu del
Camp de Morvedre es desenvolupa en 6
assignatures
troncals,
dos
tallers
que
complementaran aquesta docència, així com un
projecte de desenvolupament educatiu, on és
l’estudiant el que aprèn de forma més activa i
participativa: implicant-se en el seu propi procés
d’aprenentatge.

SEU DEL CAMP DE
MORVEDRE
Curs 2019-2020

La docència troncal a la Seu del Camp de
Morvedre s’imparteix, de forma habitual, els
divendres de 16:00h. a 19:00h. al Centre Cívic
del Port de Sagunt. A més els estudiants tenen
l’opció de fer dos monogràfics, programa
integrat Cultura i Societat, optatius al Campus
de Castelló, els dimarts de 17:00h. a 19:00h. o
bé cursar els monogràfics virtuals.
Els tallers, docència inter-seus, activitats i
projecte de recerca es duran a terme els dijous.
A més de la docència troncal, s’ofereix la
possibilitat als estudiants de matricular-se als
tallers comuns per a tot l’estudiantat de la
Univesitat per a Majors (Taller de Senderisme,
Representacions artístiques rellevants, etc.).

Pots tindre més informació al web:
http://mayores.uji.es

OFERTA ACADÈMICA: Seu del Camp de Morvedre
Assignatures

Professorat

Llengua Docent

Regulació emocional des d'una
aproximació clínica

Mamen Pastor (coord.),
Fran Santas i Nieves Fuertes

Castellà

Déus, temples i llegendes al Mèxic
Prehispànic, part II

Manuel Chust i Cristina
Fonseca

Castellà

Història de les doctrines polítiques
contemporànies

Vicente Sanz

Castellà - Valencià

Art, propaganda i persuasió

Pablo González

Castellà

Ètica i democràcia al s. XXI

Ramón Feenstra

Castellà

Cultura, Desenvolupament i Participació

Pilar Escuder

Castellà- Valencià

Projecte d’Aprenentatge Actiu “El món antic a la comarca del Camp de Morvedre”
- Taller “La Literatura Espanyola Clàssica i Actual” – Prof. Rafael Vicente
- Taller “De TICs” – Prof. Cristóbal Alvariño

PROGRAMA INTEGRAT CULTURA I SOCIETAT
Tots els estudiants poden matricular-se de forma optativa al Programa Integrat de Cultura i
Societat triant dos monogràfics, presencials al Campus de Castelló o virtuals. Amb l’oferta
d’aquest programa es pretén donar resposta a les inquietuds d’aprenentatge dels estudiants que
vulguin aprofundir en alguna de les matèries que s’imparteixen, a més de facilitar les relacions
acadèmiques entre estudiants de diferents campus o seus.
De l'1 d'octubre al 28 de gener
Dimarts de 17:00h. a 19:00h.

Del 4 de febrer al 2 de juny
Dimarts de 17:00h. a 19:00h.

Biblioteques i arxius i la seva documentació
Vicent Garcia (Valencià)

Lectures i anàlisis de textos
Juan Carlos Palmer (Castellà)

Grans projectes filosòfics de la modernitat
Joaquím Gil (Castellà)

Història de les doctrines polítiques
contemporànies - Vicent Sanz (Castellà Valencià)

De l'1 d'octubre al 28 de gener - Virtual
La Guerra Civil Espanyola - Alfredo Fornás
(Castellà - Valencià)

Del 4 de febrer al 2 de juny - Virtual
La vida de les plantes - Eugeni Llorens
(Castellà)

