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Obxectivo:

Pór en valor as relacións entre o alumnado novo

que está cursando unha titulación universitaria,

con unha marcada finalidade laboral, e o

alumnado sénior que se achega á mesma co

propósito de seguir un proceso de

envellecemento activo.



O Programa para Maiores da UVigo

É un proxecto educativo dirixido á poboación adulta que pretende

favorecer a súa incorporación á vida universitaria a través de

programas de formación paralelos ás ensinanzas regradas. Deste modo

ofrecemos aos nosos maiores a posibilidade de incentivar as relacións

interxeracionais, así como contribuír ao seu enriquecemento humano e

cultural, proporcionando os instrumentos necesarios para garantir a

formación ao longo de toda a vida, e o seu desenvolvemento persoal e

social.



O Programa para Maiores da UVigo

1. Mellorar a súa calidade de vida facilitando o acceso a ensinanzas e 

experiencias propias do ámbito universitario.

2. Ofrecerlles un espazo para o intercambio de coñecementos e experiencias de 

tipo científico e cultural.

3. Fomentar a súa participación na sociedade actual.

4. Axudarlles no seu proceso de adaptación aos cambios dos nosos tempos.

5. Impulsar a súa presenza como dinamizadores do seu propio contexto socio-

cultural.

6. Posibilitarlles e ofrecerlles unha proposta real para as relacións intra e 

interxeracionais.

7. Facilitarlles os instrumentos necesarios para a aprendizaxe ao longo da vida.



O Programa para Maiores da UVigo

Consta de dous ciclos:

1. Ciclo intensivo

2. Ciclo integrado



O Programa para Maiores da UVigo

1. Ciclo intensivo

É un programa deseñado para mellorar a calidade de vida

das persoas maiores, ofrecéndolles un espazo axeitado

para o intercambio de coñecementos e experiencias de

tipo científico e cultural, e favorecendo un estilo de vida

activo e saudable.

- 54 créditos ECTS



O Programa para Maiores da UVigo

2. Ciclo integrado

Ten como obxectivo fundamental o fortalecemento das

relacións interxeracionais. Este ciclo permítelle ao alumnado

cursar materias pertencentes a diferentes titulacións oficiais da

Universidade de Vigo.

Diferénciase do Ciclo Intensivo en que estes estudos levaranse

a cabo xunto co alumnado das correspondentes titulacións

oficiais de grao da Universidade de Vigo, nas mesmas aulas e

horarios, e en igualdade de circunstancias, salvo que non existe

a obriga de participar nos procesos de avaliación do

estudantado xeral de grao.

- 36 créditos ETCS
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O ciclo integrado da UVigo: Un caso de relacións 

interxeracionais no Campus de Pontevedra

En canto ao profesorado...
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Alumnado sénior



Consideracións finais

 Para o desenvolvemento das relacións interxeracionais é

fundamental promover interaccións que permitan compartir os

distintos coñecementos e experiencias entre xeracións.



Consideracións finais

 Potenciar a interxeracionalidade é algo que debe asumir a

sociedade e, en particular, as nosas universidades a través de

programas que se acheguen ao envellecemento e que velen por

esta etapa vital. Xa que logo, han de programar, ademais dos

ciclos integrados, actividades e obradoiros compartidos e non só

buscar un alumnado (maiores) ao que se lle ofrezan unhas

materias ad hoc sen unha mínima relación interxeracional



 Hoxe en día, as persoas maiores temos un nivel cultural e

académico maior e unha idade que nos permite manter unha

relación cos nosos fillos moi distinta, probablemente, á que

tiveron nosos pais con nós. Isto pódese trasladar á

universidade e, en concreto, ás relacións coa mocidade que

está cursando os seus estudos nela.

Consideracións finais



 As relacións co alumnado de grao, no Ciclo Integrado, son

tamén un medio para que os mozos e mozas coñezan e

comenten que hai persoas maiores nas súas aulas. Deste xeito

difunden os Programas para Maiores entre a súa familia e

amizades.

Consideracións finais



 Para motivar estas relacións interxeracionais na aula, o

profesor ou profesora debería, na presentación que se fai da

materia, dar a coñecer ao alumnado novo que teñen por

compañeiros/as a persoas do Programa para Maiores

promovido pola universidade.

Consideracións finais



“a chave do concepto non é que as distintas xeracións estean
xuntas senón que se relacionen, que interactúen, que se
crucen entre si. O que interesa é promover relacións que
repercutan nunha mellora tanto nas vidas dos membros das
xeracións como nas súas comunidades”

Mariano Sánchez 

A respecto das relacións interxeracionais...




