Universitat Oberta per a Majors (UOM)
Mallorca
• Diplomes de la UOM (campus universitari): del 2 d’octubre de 2017 al 13 de juny de
2018.
o El Diploma Sènior, títol propi de la UIB, consta de tres cursos (30 ECTS)
o Els diplomes d’especialització de la UOM són títols propis de la UIB (8 ECTS)
Total d’alumnes al campus: 163 + 169 = 362 alumnes.
• La UOM als Pobles de Mallorca: del 2 de maig al 13 de juny de 2018.
És un cicle de cinc conferències que s’ha dut a terme en 28 pobles de Mallorca.
Total de La UOM als Pobles de Mallorca: 1.170 participants.
• La UOM al Centre Flassaders, Palma: del 24 d’octubre al 21 de novembre de 2017.
És un cicle de cinc conferències que s’ha dut a terme al Centre Flassaders de Palma.
• La UOM als Barris de Palma: del 25 d’octubre al 13 de desembre de 2017.
És un cicle de cinc conferències que s’ha dut a terme en sis barris de Palma:
Establiments, es Molinar, es Rafal Vell, Sant Jordi, Santa Catalina i Son Real.
Total de La UOM al Centre Flassaders i La UOM als Barris de Palma: 73 + 192 = 265
participants.

Menorca
• La UOM a Menorca: del 13 de novembre de 2017 al 28 de març de 2018. Programa
de 60 hores de durada que s’ha dut a terme en cada un d’aquests tres municipis:
Alaior, Ciutadella i Maó.
El reconeixement d’haver cursat 200 hores consecutives el varen obtenir 3 alumnes
del programa La UOM a Menorca a Alaior, 3 alumnes del programa La UOM a Menorca
a Ciutadella i 8 alumnes del programa La UOM a Menorca a Maó.
• La UOM als Pobles de Menorca: del 16 d’abril al 17 de maig de 2018.
Cicle de cinc conferències as Castell, Sant Lluís, es Mercadal, Ferreries i es Migjorn Gran.
Total a Menorca: 210 + 122 = 332 alumnes.

Eivissa
• La UOM a Eivissa: del 23 de novembre de 2017 al 14 de juny de 2018.
Programa de 60 hores de durada que s’ha dut a terme a la Seu universitària d’Eivissa i
Formentera.
o Taller TIC: Iniciació a les TIC. El taller es va dur a terme els dimarts des del 13 de
febrer fins al 13 de març de 2018. Varen participar-hi 9 alumnes.
o Taller TIC: Aprenentatge i identitat en xarxa. El taller es va dur a terme els dimarts
des del 20 de març fins al 24 d’abril de 2018. Varen participar-hi 20 alumnes.
o Taller TIC: Aprendre aquí i ara: com pots treure partit del teu mòbil. El taller es va
dur a terme els dimarts des del 8 de maig al 5 de juny de 2018. Varen participarhi 19 alumnes.
El reconeixement d’haver cursat 200 hores consecutives el varen obtenir 7 alumnes del
programa La UOM a Eivissa.
• La UOM als Pobles d’Eivissa: del 4 a 31 de maig de 2018.
Programa de 15 hores amb la participació de Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa
Talaia i Sant Antoni de Portmany, i un cicle de tres conferències a Sant Joan de Labritja,
Sant Jordi, Sant Rafel i Jesús.
Total a Eivissa: 101 + 126 = 227 alumnes.

Formentera
• La UOM a Formentera: del 2 de febrer al 18 de maig de 2018.
Cicle de set conferències, tres a Sant Francesc de Formentera, tres a Sant Ferran de ses
Roques i una al Pilar de la Mola.
Total a Formentera: 32 alumnes.

Altres activitats
• Durant el segon semestre del curs s’han realitzat quatre Cafès Debat de la UOM, que
són:
o Ciberassetjament escolar (ciberbullying): impactes i conseqüències, a càrrec del
doctor Rubén Comas, professor del Departament de Pedagogia Aplicada i
Psicologia de l’Educació de la UIB (el dimecres 31 de gener de 2018).
o Són canvi climàtic totes les exageracions meteorològiques?, a càrrec del doctor
Agustí Jansà, meteoròleg de l’Estat jubilat i col·laborador honorífic del
Departament de Física de la UIB (el dimarts 20 de febrer de 2018)

o La violència de gènere: què és i què no és, a càrrec de la doctora Victòria A. Ferrer,
professora del Departament de Psicologia de la UIB (el dijous 8 de març de 2018).
o Els límits de les decisions del pacient, a càrrec de la doctora Cristina Gil,
professora del Departament de Dret Privat de la UIB (el dilluns 7 de maig de
2018).
o El taller Paisatge i territori com a referents del turisme i la sostenibilitat de les
Balears, a càrrec del senyor Esteve Bardolet, col·laborador honorífic del
Departament d’Economia Aplicada de la UIB (el dimecres 11 d’abril de 2018), per
motius personals del ponent finalment no es va poder realitzar.
• Activitats #UOM20anys
Cicle de conferències:
o La dimensió internacional del pintor Miquel Barceló, a càrrec de la doctora Mercè
Gambús, professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
de la UIB (el dimecres 14 de febrer de 2018).
o Guillem Colom, un savi de la naturalesa, a càrrec del doctor Guillem Mateu,
professor del Departament de Biologia de la UIB (el dilluns 5 de març de 2018).
o Francesc de Borja Moll: l’home enamorat de les paraules, a càrrec de la doctora
Caterina Valriu, professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística
General de la UIB (el dilluns 16 d’abril de 2018).
o Cristóbal Serra, heterodòxia i escriptura, a càrrec del doctor Jaume Garau,
professor del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la UIB
(el dimecres 2 de maig de 2018).
o El cervell electrònic: què és la intel·ligència artificial i com està canviant la manera
en què vivim, a càrrec del doctor Joan F. Huguet, professor del Departament de
Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB (el dilluns 28 de maig de 2018).
Taula rodona:
o Aprendre no té edat: el repte de la UOM, a càrrec del doctor Llorenç Huguet, la
doctora Carme Orte, la doctora M. Antònia Manassero i la doctora Joana M. Seguí.
Moderador: doctor Antoni Gamundí (el dimecres 16 de maig de 2018).
• Un total de deu alumnes del projecte final de Voluntariat Social i Cultura han realitzat
deu hores de pràctiques a les entitats següents: Amics de la Terra, Creu Roja de les
Balears, GOB, Projecte Home i Zaqueu.
• Organització, participació i assistència a la IV Trobada de Programes Sènior de les
Universitats de la Xarxa Vives (8-9 de febrer de 2018), amb la temàtica “Anàlisi de
les metodologies emprades en els programes universitaris per a majors”

• Organització, participació i assistència al IX Seminari de Treball de l’AEPUM (26-27
d’abril de 2018), amb la temàtica “Diversitat generacional en els programes
universitaris per a persones majors: reptes i oportunitats”.
• Suport a activitats de l’Associació d’Alumnes i Exalumnes de la UOM:
o Representació teatral Entremès de l’adúltera de París, a càrrec del Grup UOM (Un
o Més) Teatre.
o Trobada Poeticomusical.
o Visionat d’una pel·lícula amenitzada amb música de piano en directe.
o Activitat intergeneracional Ciència per a Tothom, on l’alumnat de la UOM amb
els seus nets participen en activitats i jocs científics.
o XIII Festival Coral de Primavera de l’Associació d’Alumnes i Exalumnes de la UOM.
o DIADA DE LA UOM. Gran festa final amb activitats d’itineraris de marxa nòrdica,
ball de bot, dinar de germanor i actuació del grup d’havaneres de l’AUOM
D’Anada i Tornada.

