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Història contemporània de les illes Balears: el cas de Menorca (6 h)

La construcció de les ciutats i els moviments migratoris (6 h)

Activitat intergeneracional: junts aprenem més i millor (6 h)

Toponímia de Menorca: etimologia, història i evolució (4 h)

Els orígens de la filosofia grega (4 h)

Oficis i costums rurals a través de les imatges disponibles a l’Arxiu 
d’Imatge i So del Consell Insular de Menorca (4 h)

Comentari del llibre «Els Nikolaidis» de Josep M. Quintana amb 
l’autor, i ruta literària (4 h)

Vint anys de reserva de la Biosfera (4 h)

Art i tradicions populars de Menorca: música de la Mediterrània (2 h)

L’ús responsable dels medicaments (2 h)

L’home del temps: la física a les notícies (2 h)

La salut del cervell: estratègies contra l’envelliment (2 h)

Com es llegeix i gaudeix la pintura? (2 h)

Aprenentatge al llarg de la vida (2 h)

Programa (50 hores)

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.

Novembre Abril

Tenir 50 anys o més.

Tenir cursats, almenys, 
estudis primaris o 
equivalents.

Regala’t temps 

Per a mi la UOM 
és recordar el temps 
d’estudiant i millorar, 
perquè tenim més 
experiència. 

Llorenç Mora 

Regala’t ...

Participar a la 
UOM ens ha donat 
l’oportunitat de 
continuar formant-
nos en un gran 
ventall de matèries, 
d’aprendre cada 
dia coses noves, de 
millorar els nostres 
coneixements i de 
poder formar part de 
la nostra universitat 
i participar-hi de 
manera activa.

Eutiquiano Gomila 
Margarita Sans 

L’educació de les persones més grans a 
Menorca s’emmarca en un programa 
acadèmic de cinquanta hores, que es 
desenvolupa en tres municipis de l’illa: 
Alaior, Ciutadella i Maó.

El dia 20 de novembre a les 17 hores, al 
Centre de Cultura Sant Diego (Alaior), 
el doctor Miquel Àngel Limón pronunciarà 
la lliçó inaugural, que versarà sobre «Esteve 
Amengual, el mariner de les cròniques en alta 
mar».

Inauguració
2013-14

Per a més informació

De dilluns a divendres 
de 9 a 14 hores

Seu universitària de 
Menorca, c/ de Santa 
Rita, 11, Alaior.

Tel.: 971 37 90 02
      971 37 90 12

De dilluns a divendres 
d’11 a 13 hores

Centre Universitari 
Municipal,Casa de 
Cultura, c/ Hospital 
de Santa Magdalena, 
1, Ciutadella.

Tel.: 971 38 63 32

Requisits
generals

MENORCA

Període de matrícula obert
Inauguració UOM a Menorca
Inici del curs

Cloenda i lliuraments de certificats UOM a 
Menorca

Dra. Joana Mª 

SEGUÍ PONS
Directora UO

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

Dimarts i dijous 
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

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

Dilluns i dimecres 
de 17 a 19 hores

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


