
 
 
 
 

 
 

UNIVERSITAT OBERTA PER A MAJORS 
(UOM) 

 
 
És un projecte educatiu i cultural dirigit a adults més grans de 55 anys 
o persones prejubilades amb estudis primaris. Aglutina diversos 
programes amb aquesta finalitat que es duen a terme a la Universitat, 
a les seus universitàries, als centres universitaris municipals i en altres 
llocs que puguin acordar-se. La UOM és un projecte dinàmic i viu que, 
a més dels títols propis en forma de diplomes, certificats, tallers i 
activitats complementaries presents a Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera, disposa d'un espai que hem denominat Nous Projectes 
des del qual preparam nous programes i activitats adaptant-nos a les 
demandes del nostre alumnat i a les línies estratègiques de la 
formació permanent dirigida als adults grans des de la Universitat. 
 
 
Els continguts d’aquests diplomes engloben diversos àmbits del 
coneixement: ciències humanes, ciències socials, ciències naturals, 
ciències experimentals, etc., i aporten a l’alumne una visió amplia i 
global d’aquests. 
 
 
L’educació de les persones més grans a Menorca s’emmarca dins un 
programa acadèmic de cinquanta hores, més els tallers i les activitats 
complementàries, que se desenvoluparà a tres municipis de Menorca: 
Alaior, Ciutadella i Maó. 
 
 
A la nostra pàgina web podeu trobar informació sobre totes les 
activitats que la Universitat Oberta per a Majors duu a terme a les 
Illes: <www.uib.es/uom>. 
 
 

 
PROGRAMA (50 hores) 

•  Informàtica: viatjar per la xarxa i manejar el correu electrònic (8 h) 
•  Poesia catalana contemporània (6 h) 
•  Claus per a comprendre l’art (6 h) 
•  L’emigració a les Illes Balears: el cas de Menorca (4 h) 
•  Història de les religions (4 h) 
•  Salut i qualitat de vida (4 h) 
•  Con s’ha d’escoltar una obra musical (4 h) 
•  Economia del segle XXI (4 h) 
•  La cuina de Menorca i la seva història (4 h) 
•  El que s’ha de saber per deixar una herència (2 h) 
•  La física al cinema (2 h) 
•  La química de la vida (2 h) 
 
 

TALLERS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
•  Taller intergeneracional (intercanvi amb alumnes d’educació primària) 

(10 h) 
•  Taller de voluntariat social i cultural (10 h) 
•  Taller d’investigació etnogràfica: les històries de vida (10 h) 
•  Diversitat de paisatge i d’ocupació humana a Menorca (5 h) 

 
Horari del curs: 
Alaior: Dilluns i dimecres de 17 a 19 hores. 
Ciutadella: Dimarts i dijous de 17 a 19 hores. 
Maó: Dimecres i divendres de 17 a 19 hores. 
 
 
Llocs: 
Alaior: Seu universitària de Menorca, c/ de Santa Rita, 11, Alaior. 
Ciutadella: Casa de Cultura, c/ Hospital Sta. Magdalena, 1, Ciutadella. 
Maó:  IES Joan Ramis i Ramis, Av. Vives Llull, 5, Maó 
 
 
Requisits: 
● Tenir 55 anys o més o estar prejubilat. 
● Tenir cursats, almenys, estudis primaris o equivalents. 
 



 
 
PER A MÉS INFORMACIÓ: 
 
● www.uib.es/uom 
 
● Als centre següents: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ALAIOR 
De dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores 
Seu universitària de Menorca 
C/ de Santa Rita, 11 
07730 Alaior 
Tel.: 971 37 90 02 

CIUTADELLA 
De dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores 
Centre Universitari Municipal 
Casa de Cultura, c/ Hospital Sta. Magdalena, 1, 
Ciutadella 07730 Alaior 
Tel.: 971 38 63 32 

MAÓ 
De dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores 
Seu universitària de Menorca 
C/ de Santa Rita, 11 
07730 Alaior 
Tel.: 971 37 90 02 



 


