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Aprendre no té edat

NOVEMBRE ABRIL

Inici del programa 
La UOM als Pobles 
de Menorca

JUNY

Cloenda i lliurament 
de certificats UOM 
a Menorca

Període de matrícula obert

Inauguració UOM a Menorca

Inici del curs

Ciutadella
Casa de Cultura, 
c/ Hospital de Santa 
Magdalena, 1
Tel.: 971 38 63 32

Dimarts i dijous 
de 17 a 19 hores

Alaior
Seu universitària de 
Menorca, 
c/ de Santa Rita, 11
Tel.: 971 37 90 02

Dilluns i dimecres 
de 17 a 19 hores

Maó
Biblioteca Pública, 
plaça de la Conquesta, 8 
Tel.: 971 37 90 02

Dimecres i divendres 
de 17 a 19 hores 2015-16

Vicerectorat
de Projecció Cultural
i Universitat Oberta

Universitat
Oberta per a
Majors UOM



La UIB, al servei de la societat de les Illes Balears, té 
com un dels objectius prioritaris generar i difondre 
coneixements per a aquesta comunitat.
La UIB està compromesa, des de fa més de quinze 
anys, amb la formació de les persones grans a través 
de la Universitat Oberta per a Majors, i d’any en any ha 
anat creixent en alumnes, programes i projecció social. 
A la UOM, lloc de trobada de persones, de relacions 
socials, de generació d’amistats i de socialització del 
temps lliure, s’aprèn gaudint.

Dra. Joana Maria Seguí
Vicerectora de Projecció 
Cultural i Universitat 
Oberta

La Universitat Oberta per a Majors a Menorca s’emmarca en un 
programa acadèmic de seixanta hores, que es desenvolupa 
simultàniament en tres municipis de l’illa: Alaior, Ciutadella i Maó.

PROGRAMA (60 hores)

•	 Arxiduc Lluís Salvador, el príncep il·lustrat que estimà les Balears (4 h), 
a càrrec del doctor Miquel Àngel Limón

•	 El cinema negre espanyol (4 h), a càrrec del senyor Antonio Luque
•	 Conèixer el nostre patrimoni històric (4 h), a càrrec del senyor Antoni 

Camps
•	 Emocions polítiques (4 h), a càrrec del senyor Jaume Mascaró
•	 Gestió i conservació del bosc de Menorca (4 h), a càrrec del senyor Oriol 

Perona
•	 Lírica: un món per descobrir (4 h), a càrrec de la senyora Maria Camps
•	 El paper dels avis en el món actual (4 h)
       Dret de família, a càrrec del senyor Joan Barceló
       Responsabilitats en l’educació dels néts, a càrrec del doctor Pere Alzina
•	 Reptes de viure en un món interdependent: el canvi climàtic (4 h), a 

càrrec de la senyora Margarita Benejam
•	 Tots aprenem de tots (4 h), a càrrec del doctor Pere Alzina
•	 Viatge a Alger: petjades menorquines de l’emigració (4 h), a càrrec del 

senyor Martí Carbonell
•	 Agricultura ecològica (2 h), a càrrec del doctor Jaume Vadell
•	 Botànica forense (2 h), a càrrec de la doctora Marzia Boi
•	 Com funciona el món de la justícia? (2 h), a càrrec del senyor Gabriel Fiol
•	 David Glasgow Farragut: el primer almirall dels EUA (2 h), a càrrec del 

doctor Jaume Sastre
•	 Descobrir l’Univers (2 h), a càrrec del senyor Joan Lluís Pons
•	 L’evolució de la família en els darrers temps (2 h), a càrrec de la senyora 

Irune Inxaustegui
•	 Menorquins a la Florida (2 h), a càrrec del doctor Jaume Sastre
•	 El món de l’empresa a Menorca (2 h), a càrrec del senyor Remigi Gornés
•	 El perquè de la gran crisi financera (2 h), a càrrec del doctor Bartolomé 

Deyà
•	 Prestacions a la Seguretat Social (2 h), a càrrec del senyor Remigi Gornés

INAUGURACIÓ CURS ACADÈMIC 
2015-16

El dia 9 de novembre a les 17 hores, al Centre de Cultura Sant 
Diego (Alaior), el doctor Antoni Ginard, professor del Departament 
de Geografia de la UIB, pronunciarà la lliçó inaugural, que versarà 
sobre «Ramon Llull, viatger universal».

REQUISITS

Tenir 50 anys o més.
Tenir cursats estudis primaris.

LLOCS I HORARI DEL CURS

Alaior
Seu universitària de 
Menorca, 
c/ de Santa Rita, 11. 
Els dilluns i dimecres 
de 17 a 19 hores.

Ciutadella
Casa de Cultura, 
c/ Hospital de Santa 
Magdalena, 1. 
Els dimarts i dijous 
de 17 a 19 hores.

Maó
Biblioteca Pública, 
pl. de la Conquesta, 8. 
Els dimecres i divendres 
de 17 a 19 hores.

PER A MÉS INFORMACIÓ

Seu universitària de Menorca
Can Salort, c/ de Santa Rita, 11, Alaior
Tel.: 971 37 90 02 / 971 37 90 12

Centre Municipal Universitari
Casa de Cultura, c/ Hospital de Santa 
Magdalena, 1, Ciutadella
Tel.: 971 38 63 32

http://uom.uib.cat

PROGRAMA ALS POBLES
(Inici del programa el mes d’abril de 2015)
Es Castell 971352366
Sant Lluís 971150950
Es Mercadal 971375002
Ferreries 971373003
Es Migjorn Gran 971370110 / 971370381

Regala’t coneixement. Regala’t UOM.


