Universitat Oberta per a Majors (UOM)
Mallorca
● Diplomes de la UOM (campus universitari): del 3 d’octubre de 2014 al 12 de juny de
2015.
- El Diploma Sènior, títol propi de la UIB, consta de tres cursos (30ECTS)
- Els diplomes d’especialització de la UOM són títols propis de la UIB (8ECTS)
Total d’alumnes al campus: 347 alumnes.
● La UOM als Pobles de Mallorca: del 23 d’abril al 5 de juny de 2015.
És un cicle de 5 conferències que s’han realitzat en 20 pobles de Mallorca.
Total de La UOM als Pobles de Mallorca: 690 assistents.
● La UOM al Centre Flassaders, Palma: del 7 de maig al 4 de juny de 2015.
És un cicle de 5 conferències que s’han realitzat al Centre Flassaders de Palma.
Total de La UOM al centre Flassaders, palma: 50 assistents.
Menorca
● La UOM a Menorca (Alaior, Ciutadella i Maó): del 19 de novembre de 2014 al 18 de
març de 2015. Programa de 50 hores de durada en cada una d’aquestes localitats.
● La UOM als Pobles de Menorca: del 27 d’abril al 29 de maig de 2015.
Cicle de 4 conferències en es Castell, Sant Lluís, es Mercadal, Ferreries i es Migjorn
Gran.
Total a Menorca: 258 alumnes
Eivissa
● La UOM a Eivissa: del 21 de novembre de 2014 al 21 de maig de 2015.
Programa de 50 hores de durada que es duu a terme a la Seu universitària d’Eivissa i
Formentera.
Taller TIC: Aprenentatge i identitat en entorns virtuals. El taller es va dur a terme els
dimarts des del 17 de febrer fins al 28 d’abril de 2015. Varen participar 24 alumnes
● La UOM als Pobles d’Eivissa: del 30 d’abril al 27 de maig de 2015.
Programa de 15 hores amb la participació de Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa
Talaia, Sant Antoni de Portmany, i un cicle de tres conferències en Sant Joan de
Labritja.
Total a Eivissa: 150 alumnes
Formentera
● La UOM a Formentera: del 8 de maig al 23 d’octubre de 2015.
Cicle de 7 conferències, tres a Sant Francesc de Formentera, tres a Sant Ferran de ses
Roques i una al Pilar de la Mola.
Total a Formentera: 46 alumnes
Altres activitats
● Exposició de fotografies La nostra gent gran: del passat al present, elaborada pels
alumnes de la UOM a Menorca (exposada a Alaior i a Ciutadella).
● Junts aprenem mes i millor, vídeo sobre l’activitat intergeneracional duta a terme a
la UOM a Menorca durant aquests darrers cursos.
● Es varen impartir dues conferències: El perfil de las mujeres yihadistas, feminismo
islamico, cristiano y laico i Lo que ganaron y lo que perdieron las mujeres de la
Primavera Árabe, a càrrec de Nazanin Armanian. (commemoració del Dia
Internacional de la Dona, 5 de març de 2015)

●Durant el segon semestre del curs s’han realitzat quatre cafès debat de la UOM, han
estat els següents:
- Conseqüències del terrorisme gihadista al món contemporani, a càrrec del doctor
Francesc Ramis Darder. El dijous 12 de març de 2015
- On van els turistes? Cases vs. hotels, a càrrec del doctor Francesc Sastre Albertí. El
dilluns 25 de març de 2015
- Estereotips de gènere en la política: el mite de les dones per fer bonic, a càrrec de la
doctora Margalida Capellà Roig, El dilluns 27 de maig de 2015
- Les claus del sistema electoral a Espanya: el foment del bipartidisme i la
polarització, a càrrec de la doctora Maria Ballester Cardell, El dilluns 20 de maig de
2015.
● Un total de 10 alumnes del projecte final de Voluntariat Social i Cultura han realitzat
10 hores de pràctiques a les entitats següents: ASAMDIB, Creu Roja de les Balears,
Càritas Mallorca, GOB, ONCE, Zaqueo.
● Jornades de l’Ús de les TIC als Programes Universitaris per a Gent Gran, edifici Sa
Riera (el dimecres 29 d’abril de 2015).
● Assistència i participació al XIV Encuentro Nacional de Programas Universitarios
para Mayores i a l’Assemblea de l’AEPUM a la Universitat de Granada (27-29 de maig
de 2015).

