
Població i poblaments a Eivissa: una perspectiva contemporània 
sobre uns aspectes molt  dinàmics (8 h)

La teràpia de l’art (6 h)

Activitat intergeneracional: la tecnologia per aprendre junts (6 h)

Pagam més imposts com a conseqüència de la crisi econòmica? 
(4 h)

Yabisa: l’Eivissa musulmana (4 h)

La vegetació de les Pitiüses (4 h)

La mirada escrita: art i literatura universal (4 h)

La geologia de les Pitiüses (2 h)

Corsaris eivissencs dels segles XVIII i XIX (2 h)

La Marina: unes notes sobre la marina eivissenca (2 h)

Llinatges i malnoms de les Pitiüses: origen i curiositats 
lingüístiques (2 h)

Societat mediàtica, oci i educació (2 h)

Horari d’hivern, horari d’estiu: com afecta el canvi d’horari el 
nostre cos? (2 h)

El poder de la seducció dels perfums (2 h)

Programa (50 hores)

EIVISSA

Disseny: Direcció de l’Estratègia de la Comunicació i Promoció Institucional de la UIB. Octubre de 2013

Curs acadèmic 2013-14



 Aprendre
 no té edat

Qué es la UOM?

La Universitat Oberta per a 
majors és un projecte dinàmic i viu que 
la Universitat de les Illes Balears va posar 
en marxa amb l’objectiu de dur a terme un 
projecte educatiu per a la gent gran, emmarcat 
en el paradigma de l’aprenentatge al llarg 
de tota la vida. Un projecte no només per 
millorar els coneixements d’aquest sector de 
població, sinó també la seva qualitat de vida.

Dra. Joana Mª 

SEGUÍ PONS
Directora UO

La UIB, al servei de 
la societat de les 
Illes Balears, té com 
un dels objectius 
prioritaris generar 
i difondre coneixe-
ment per a aquesta 
comunitat.
La UIB està com-
promesa, des de fa 
quinze anys, amb la 
formació de les 
persones grans a 
través de la 
Universitat Oberta, 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 so-
cialització del temps 
lliure, s’aprèn gaudint.

Regala’t coneixement, 
regala’t UOM

Novembre Maig Juny

Tenir 50 anys o més.

Tenir cursats, almenys, 
estudis primaris o 
equivalents.

Regala’t temps 
Sempre hi ha un 
temps per a cada 
cosa. Ara, després 
dels anys, el meu 
temps recobra una 
nova dimensió, gaudir 
com abans no hauria 
estat possible; sense 
por del fracàs, sense 
presses. És molt gra-
tificant i estimulant 
sentir-se «universi-
tària» però alliberada 
de la pressió que 
normalment això 
comporta.

Carmen Boned 

Regala’t ...
Des de la meva 
jubilació, el primer 
plaer és disposar de 
temps per fer una 
cosa que m’encanta: 
ser alumna de la 
UOM. Aprenc 
tantes coses noves, 
i se m’encenen les 
bombetes que creia 
apagades en el meu 
cervell.
Som fan de la UOM, 
pel plaer que sent 
com a alumna any 
rere any.

M. Neus Guasch  

L’educació de les persones més grans a 
Eivissa s’emmarca en un programa 
acadèmic de cinquanta hores, que es 
desenvolupa a la Seu universitària d’Eivissa 
i Formentera, i un programa acadèmic de 
quinze hores, que es desenvolupa en quatre 
pobles de l’illa d’Eivissa.

El dia 21 de novembre a les 17 hores, a la 
Seu universitària d’Eivissa i Formentera (edifici 
de Comandància, c/ del Calvari, 1), el senyor 
Marià Serra, pronunciarà la lliçó inaugural, 
que versarà sobre «L’Eivissa que he conegut i 
l’Eivissa que desconec».

Inauguració 
2013-14

Per a més informació
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
C/ del Calvari, 1. Eivissa
Tel.: 971 39 80 20

Sant Antoni de Portmany, tel.: 971 34 01 11
Santa Eulària des Riu, tel.: 971 33 28 00
Sant Josep de sa Talaia, tel.: 971 80 15 98
Sant Joan de Labritja, tel.: 971 33 32 18

Requisits 
generals

EIVISSA

Període de matrícula obert
Inauguració UOM a Eivissa
Inici del curs

Inauguració UOM als Pobles d’Eivissa Cloenda i lliuraments de 
certificats UOM a Eivissa i UOM 
als Pobles d’Eivissa

Seu universitària 
Eivissa i Formentera, 
c/ del Calvari, 1. Eivissa.
Tel.: 971 39 80 20

Dijous de 17 a 19 hores 

Programa als pobles
maig i juny 2014


