Fitxa descripció activitats de la memòria acadèmica
Universitat Oberta per a Majors (UOM)
La UOM a Mallorca
 Diplomes de la UOM (campus universitari): de l’1 d’octubre de 2018 al 29 de maig
de 2019.
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: 144 + 191 = 335 alumnes

 La UOM arreu de Mallorca: del 2 de maig al 7 de juny de 2019.

Cicle de cinc conferències que s’ha dut a terme a 28 pobles de Mallorca.
Total de La UOM arreu de Mallorca: 1.156 participants

 La UOM al Centre Flassaders, Palma: del 23 d’octubre al 20 de novembre de 2018.
Cicle de cinc conferències que s’ha dut a terme al Centre Flassaders de Palma.

 La UOM als Barris de Palma tardor: del 25 d’octubre al 5 de desembre de 2018.

Cicle de cinc conferències que s’ha dut a terme a sis barris de Palma: Establiments,
es Molinar, es Rafal Vell, Sant Jordi, Santa Catalina i Son Real.

 La UOM als Barris de Palma primavera: del 10 de maig al 20 de juny de 2019.

Cicle de cinc conferències que s’ha dut a terme a quatre barris de Palma: el Secar
de la Real, Son Fortesa, Ses Veles i Son Real.

Total de La UOM al Centre Flassaders i La UOM als Barris de Palma: 73 + 186 + 83 =
342 participants.
Total a Mallorca: 1.833 alumnes.

La UOM a Menorca
 La UOM a Menorca: del 22 d’octubre de 2018 al 2 d’abril de 2019.

Programa de 60 hores de durada, a més d’activitats complementàries, que s’ha
dut a terme a cada un d’aquests tres municipis: Alaior, Ciutadella i Maó.
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El reconeixement d’haver cursat 240 hores consecutives el varen obtenir 16
alumnes del programa La UOM a Menorca a Alaior, 6 a Ciutadella i 16 a Maó.

 La UOM arreu de Menorca: del 29 d’abril de 2019 al 5 de juny de 2019.

Cicle de cinc conferències as Castell, Sant Lluís, es Mercadal, Ferreries i es Migjorn
Gran.

Total a Menorca: 251 + 89 = 340 alumnes.

La UOM a Eivissa
 La UOM a Eivissa: del 15 d’octubre de 2018 al 23 de maig de 2019.

Programa de 60 hores de durada que s’ha dut a terme a la Seu universitària
d’Eivissa i Formentera.
o Taller TIC «Aprenentatge i identitat en xarxa». El taller es va dur a terme els
dimarts, des del 5 de febrer fins al 26 de març de 2019. Varen participar-hi 15
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 2 d’abril al 21 de maig de 2018. Varen
participar-hi 13 alumnes.
El reconeixement d’haver cursat 240 hores consecutives el varen obtenir 7
alumnes del programa La UOM a Eivissa.

 La UOM arreu d’Eivissa: del 3 al 28 de maig de 2019.

Programa de 15 hores impartit a 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,
Cala de Bou i Sant Rafel.

Total a Eivissa: 141 + 130 = 271 alumnes.

La UOM a Formentera
 La UOM a Formentera: del 15 de febrer al 30 de maig de 2019.

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: 29 alumnes.

Altres activitats
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 Durant el curs s’han fet sis Cafès Debat de la UOM, que són:








o «Torrentades i inundacions, força transformadora del paisatge mallorquí», a
càrrec del doctor Joan J. Estrany, professor del Departament de Geografia de la
UIB (dimecres, 5 de desembre de 2018).
o «Llibertat d’informació: el paper dels periodistes en democràcia», a càrrec de
la senyora Yolanda Serrano, periodista i responsable de relacions institucionals
i relacions amb els mitjans de la UIB (dimecres, 16 de gener de 2019).
o «El Brexit: com ens afectarà?», a càrrec del doctor Francesc J. Oliver, professor
del Departament d’Economia Aplicada de la UIB (dimecres, 20 i 27 de febrer
de 2019).
o «Avenços i reptes en igualtat», a càrrec de la senyora Rosa Cursach, directora
de l’Institut Balear de la Dona (dimecres, 13 de març de 2019).
o «Davant unes eleccions crucials, què podem esperar del sistema electoral?», a
càrrec de la doctora Maria Ballester, professora del Departament de Dret
Públic de la UIB (dimecres, 17 d’abril de 2019).
Activitats#UOM20anys a les illes de Menorca i Eivissa
o Menorca
 Visita a l’exposició dedicada a la figura de Ramon Llull (Ciutadella)
 Visita al Museu de Menorca (Maó)
 Participació en l’activitat DEMOLAB
 Projecte de recerca i construcció de la nostra història local
o Eivissa
 Concert del grup Ressonadors (16 de novembre de 2018)
 Organització de dues taules de debat
 Participació en l’activitat DEMOLAB
 Projecte de recerca i construcció de la nostra història local
Un total de dotze alumnes del projecte final de Voluntariat Social i Cultural han
realitzat deu hores de pràctiques a les entitats següents: Arca, Creu Roja de les
Balears, Fundació Social la Caixa, GOB i Zaqueo.
Suport a activitats de l’Associació d’Alumnes i Exalumnes de la UOM a Mallorca i a
Eivissa.
Diada de la UOM
Gran festa final amb un dinar de germanor, música i l’actuació de socis de l’AUOM
(recitant poesia, cantant, etc.).
Menció Sant Jordi 2019
L’Institut d’Estudis Eivissencs atorgà la Menció Producció Cultural Sant Jordi 2019
a la UOM per la seva promoció de la cultura i la llengua a Eivissa (27 d’abril de
2019).
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