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El dia 17 de novembre a les 17 hores, a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera
(Eivissa), la doctora Joana Maria Petrus, professora del Departament de Geografia
de la UIB, pronunciarà la lliçó inaugural, que versarà sobre «Vigilats des del cel:
el paper estratègic de les illes Balears durant la Segona Guerra Mundial».

Inauguració del curs acadèmic

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

Lloc i horari del curs

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

Informació i matrícula

conselldeivissa.es
caib.cat
eivissa.es



Bloc 1: SALUT I ALIMENTACIÓ (12 hores)
La cuina, el laboratori quotidià. Bioquímica dels aliments, a càrrec de la doctora Eva Tur
La importància de menjar: consells per a una dieta saludable, a càrrec de
la doctora Antònia Maria Cardona
La nostàlgia té sabor: més enllà d’una recepta tradicional, a càrrec del senyor Josep Lluís Joan
Adaptacions bioquímiques i metabòliques a l’activitat física, a càrrec
del doctor Antoni Sureda

Bloc 2: ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ (6 hores)
La ràdio en el context comunicatiu global, a càrrec del senyor José Luis Ruiz
La força de la imatge. La televisió del segle XXI a l’era d’Internet, a càrrec de
la senyora Núria Arias i el senyor Dani Tur
Mitjans de comunicació i moviments socials i culturals contemporanis, a càrrec
del doctor Sebastià Serra

Bloc 3: HISTÒRIA I CULTURA D’EIVISSA (22 hores)
La Segona República a Eivissa i Formentera, a càrrec de la doctora Neus Escandell i
del doctor Antonio Viñarás
Visita al Museu Etnogràfic d’Eivissa, a càrrec de la senyora Susana Cardona
Formentera i Eivissa: 300 anys de germanor, a càrrec del senyor Felip Cirer
Eivissa i la conservació del territori, a càrrec del senyor Josep Antoni Prats
La sargantana de les Pitiüses: «Podarcis pityusensis». Valor biològic, ecologia i evolució, 
a càrrec de la doctora Antònia Maria Cirer
Taller d’història, a càrrec del doctor Antoni Ferrer Abárzuza
Cançons i gloses de Mallorca i les Pitiüses: la universalitat de la paraula, a càrrec
del doctor Felip Munar

Bloc 4: EL MÓN MARÍTIM (6 hores)
Mestres d’aixa i calafats. Passat i present de la construcció naval a Eivissa, a càrrec de la 
senyora Susana Cardona
Dret Marítim a les Balears: «Yachting» i «llaüting» a una illa a un mar de Champagne, a 
càrrec del senyor Alejandro Bonet
El vaixell «Don Pedro»: passat i present del delicte, a càrrec de
la senyora Maria Soledat Torres

La Universitat Oberta per a Majors a Eivissa s’emmarca en un progra-
ma acadèmic de seixanta hores, que es desenvolupa a la Seu universi-
tària d’Eivissa i Formentera, i un programa acadèmic de quinze hores i 
un cicle de conferències, que es desenvolupen en quatre municipis que 
inclouen set nuclis de població de l’illa d’Eivissa.

uom.uib.cat

PROGRAMA ALS POBLES
(Inici del programa el mes de maig de 2018)

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

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 vint 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, Universitat Oberta i Seus Universitàries

Dr. Antoni Gamundí
Director de la UOM

Programa (60 hores)

Bloc 5: CULTURA UNIVERSAL (14 hores)
Poesia de postguerra: l’evolució de la poesia arrelada i desarrelada a la poesia social, a 
càrrec del senyor José Ramón Blánquez
Què ens diuen els ossos? Perspectives de l’antropologia física i forense, a càrrec
del doctor Nicolás Márquez-Grant
Vindicació de l’art a l’era de l’artifici (Martel, 2017), a càrrec de la senyora Elena Ruiz
Sistemes electorals, a càrrec del doctor Joan Serra
Tècniques d’investigació biològica. Presa de dades de camp, proves al laboratori i 
tractament matemàtic, a càrrec de la doctora Antònia Maria Cirer

Iniciació a les TIC (10 h). Taller adreçat a persones interessades en el desenvolupament 
d’habilitats digitals bàsiques per a l’ús de l’ordinador i Internet.

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 desenvolupament d’habilitats 
digitals per a l’aprenentatge i la creació de la identitat personal en xarxa.

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.

Tallers TIC:

Dades de matrícula:
Tenir 50 anys o més.
Tenir cursats estudis primaris.

Requisits:


