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Seu Universitària d’Eivissa i Formentera
c/ del Calvari, 1. Eivissa
Tel.: 971 39 80 20
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Universitat
Oberta per a
Majors UOM

Aprendre no té edat

D
ip

òs
it 

 L
eg

al
  P

M
  1

19
4-

20
16



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’hi aprèn 
gaudint. Regala’t coneixement. Regala’t UOM.

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

Aspectes geogràfics d’Eivissa
(6 h), a càrrec del senyor Josep Antoni Prats
Les esglésies de les Pitiüses
(6 h), a càrrec del senyor Francesc Xavier Torres
La nostra història a través de les imatges
(6 h), a càrrec de la senyora Lina Sansano
De Júpiter a la Lluna. Miscel•lània solar i visita a l’observatori Puig des Molins
(4 h), a càrrec del senyor Pedro Pérez
Generació del 27: una sensibilitat diferent
(4 h), a càrrec de la senyora Irene Torres
Memòria per a eivissencs desmemoriats
(4 h), a càrrec del senyor Marià Serra
La música nacionalista: una mirada a la diferència que uneix
(4 h), a càrrec del senyor Adolfo Villalonga
Primers auxilis i suport vital bàsic a l’adult
(4 h), a càrrec del senyor José Antonio García
L’al•lèrgia: epidèmia del segle XXI
(2 h), a càrrec del doctor Luis Conill
L’arribada de la modernitat pictòrica a Eivissa. Tradició vs. modernitat
(2 h), a càrrec de la senyora Catina Costa
Banca i ètica: és possible?
(2 h), a càrrec del doctor Bartolomé Deyà
Causes i orígens dels desplaçaments forçats. Anàlisi de l’èxode siri
(2 h), a càrrec de la senyora Fina Darder
Com es construeix el racisme i la xenofòbia. Desmuntant mites sobre les
persones refugiades
(2 h), a càrrec de la senyora Fina Darder
Com gaudir de la senectut: claus psicològiques
(2 h), a càrrec del doctor Jordi Pich
Comissariat i organització d’una exposició
(2 h), a càrrec de la doctora Maria Josep Mulet
El futur de la realitat virtual
(2 h), a càrrec del doctor Adán Garriga
Per què comptam com comptam?
(2 h), a càrrec de la doctora Ana Belén Petro
El periodisme en l’era digital
(2 h), a càrrec del senyor Vicent Ribas
Una ullada al funcionament dels tribunals
(2 h), a càrrec del senyor Santiago Pinsach

Programa (60 hores)

La Universitat Oberta per a Majors a Eivissa s’emmarca en un programa acadèmic 
de seixanta 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.

uom.uib.cat

Tenir 50 anys o més.
Tenir cursats estudis primaris.

El dia 16 de novembre a les 16.30 hores, a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera 
(antic edifici de Comandància, c/ del Calvari, 1), la doctora Caterina Valriu, professo
ra del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, pronunciarà 
la lliçó inaugural, que versarà sobre «El llegendari sobre el naixement i la mort 
de Jesús (petit homenatge a Llorenç Moyà)»

Requisits:

Inauguració del curs acadèmic

Seu universitària Eivissa i Formentera, c/ del Calvari, 1, Eivissa.
Els dijous de 17 a 19 hores (i els dimarts de desembre i gener).

Lloc i horari del curs

Programa als pobles
(Inici del programa el mes de maig de 2017)
Sant Antoni de Portmany 971 34 01 11
Santa Eulàlia del Riu 971 33 28 00
Sant Josep de sa Talaia 971 80 15 98
Sant Joan de Labritja 971 33 32 18

Iniciació a les TIC (10 h). Taller adreçat a persones interessades en el desenvolupa
ment d’habilitats digitals bàsiques per a l’ús de l’ordinador i Internet.
Data: els dimarts de febrer a març de 17 a 19 hores

Aprenentatge i identitat en xarxa (10 h). Taller adreçat a persones amb habilitats 
mínimes per al maneig de l’ordinador i Internet, i que tenen interès en el desenvolu
pament d’habilitats digitals per a l’aprenentatge i la creació de la identitat personal 
en xarxa.
Data: els dimarts de març a abril de 17 a 19 hores 

Aprendre aquí i ara: com pots treure partit del teu mòbil? (10 h). Taller adreçat a 
persones interessades en el desenvolupament d’habilitats digitals bàsiques per a l’ús 
del seu telèfon intel•ligent i utilització correcta de les apps.
Data: els dimarts de maig de 17 a 19 hores

Tallers TIC


