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Primera edició de la Universitat Oberta per a Majors (UOM)  

 de la UIB a Formentera 
 

www.uib.es/uom 

 
 
 
La Universitat Oberta per a Majors (UOM) de la Universitat de les Illes 

Balears és un projecte educatiu i cultural dirigit a persones més grans de 55 

anys o persones prejubilades amb estudis primaris. Aglutina diversos 

programes que es duen a terme al campus de la Universitat de les Illes 

Balears, a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa, als centres 

universitaris municipals i ara també a Formentera.  

 

La UOM és un projecte dinàmic i viu que permet als més grans obtenir un 

títol propi a Mallorca, Menorca i Eivissa; un certificat de participació als 

programes que s’imparteixen als pobles de Mallorca, barriades de Palma, 

pobles d’Eivissa, Ciutadella i ara també a Formentera. Així mateix el 

programa ofereix activitats complementàries, i un espai per a nous 

projectes des del qual es programen activitats noves segons la demanda de 

l’alumnat i tenint en compte les línies estratègiques de formació permanent 

de la UIB. 

 

Els continguts dels programes de la UOM engloben diversos àmbits del 

coneixement: ciències humanes, ciències socials, ciències naturals, ciències 

experimentals, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DEL CURS A FORMENTERA 
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1. El que s’ha de saber si es vol deixar una herència. 

2. Aspectes clau de la Llei de dependència. 

3. Com puc millorar la meva memòria? 

4. Investigació etnogràfica: les històries de vida. 

5. Evolució, creacionisme i religió. 

6. Envellir amb saviesa. 

7. Que algú m’expliqui aquesta crisi econòmica. 

8. La mar que ens envolta. 

9. Descobrir l’Univers: una aventura fascinant. 

10.  El canvi climàtic. 

11.  Depressió i ansietat a les edats avançades. Tot allò que sempre n’heu 

volgut saber. 

12.  L’emigració a les Illes Balears: el cas de Formentera. 

 

 
Horari del curs: 
Els divendres de 18 a 20 hores. 

- Del 27 de febrer al 19 de juny de 2009. 

- Del 25 de setembre de 2009 al 18 de gener de 2010. 

 

Lloc: 
Sala municipal de cultura 

C/ Portossalè, s/n, Sant Francesc de Formentera. 

 

Requisits: 
● Tenir 55 anys o més o estar jubilat/ada o prejubilat/ada. 

● Tenir cursats, almenys, estudis primaris o equivalents. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL PROGRAMA 
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La UOM actualment té els següents programes en marxa: 

 

1. Diploma Sènior: tres cursos acadèmics. S’imparteix al campus de la 

UIB, a Palma. 

2. Diploma Sènior Superior: dos cursos acadèmics, amb dos itineraris, 

un d’humanitats i l’altre de ciències socials i jurídiques. S’imparteix 

al campus de la UIB, a Palma. 

3. La UOM als Pobles de Mallorca: cicle de conferències que 

s’imparteixen als centres universitaris municipals i en altres llocs que 

puguin acordar-se. 

4. La UOM als Barris de Palma: Nous temps per aprendre amb la 

Universitat i l’Ajuntament. Cicle de conferències que es fan en 

diferents barriades de Palma. 

5. Diploma Sènior a Menorca: programa de 100 hores en dos cursos 

acadèmics. Les classes es desenvolupen a la Seu universitària de 

Menorca (Alaior). 

6. Certificat Sènior a Ciutadella: programa de 50 hores, les classes es 

desenvolupen al centre universitari municipal de Ciutadella. 

7. Diploma Sènior a Eivissa, programa de 100 hores en dos cursos 

acadèmics, les classes es desenvolupen a la Seu universitària 

d’Eivissa i Formentera. 

8. La UOM als Pobles d’Eivissa, programa de 15 hores en diferents 

pobles d’Eivissa. 

9. Universitat internacional d’estiu per a persones grans, programa 

d’activitats amb alumnes de programes universitaris per a persones 

grans d’universitats europees. 

10. Primera edició de la UOM a Formentera. 


