Informació per a la matrícula de CURSOS i
TALLERS de la UOM
Any acadèmic 2017-18
Preus dels cursos o tallers: els cursos i tallers estan
destinats a totes aquelles persones majors que vulguin
estudiar a la UIB.
-

Alumnes i Ex alumnes UOM (aquells alumnes que estan
fent algun curs del Diploma Sènior o Diploma
d’especialització de la UOM i volen ampliar
matrícula i aquells que ja han acabat el Diploma
Sènior de la UOM).
o
30€ (assignatures de 10 hores)
o
40€ (assignatures de 20 hores)
o
Tallers:

En do MAJOR. Op1 [Música pels més grans] (20 h)
En do MAJOR. Op2 [Música pels més grans] (20 h)
Aprenent ofimàtica (20 h)
50 €
Iniciació a la llengua anglesa. Bàsic 2 (20 h)
Itineraris temàtics per Mallorca (10 h)
Diversitat de paisatge natural i d’ocupació humana a
Mallorca (10 h)
Perd la por de l’ordinador i Internet (10 h)
Iniciació a la llengua anglesa. Bàsic 1 (10 h)
Telèfons intel·ligents i Apps (10 h)
35 €
Anglès per anar de vacances (10 h)
L’allotjament i els turistes en habitatges vacacionals:
qüestions rellevants (10 h)

-

Persones més grans de 50 anys en general (aquelles
persones que no han fet el Diploma Sènior de la
UOM).
o
40 € (assignatures de 10 hores)
o
50 € (assignatures de 20 hores)
o
Tallers:

En do MAJOR. Op1 [Música pels més grans] (20 h)
En do MAJOR. Op2 [Música pels més grans] (20 h)
Aprenent ofimàtica (20 h)
Iniciació a la llengua anglesa. Bàsic 2 (20 h)
Itineraris temàtics per Mallorca (10 h)
Diversitat de paisatge natural i d’ocupació humana
Mallorca (10 h)
Perd la por de l’ordinador i Internet (10 h)
Iniciació a la llengua anglesa. Bàsic 1 (10 h)
Telèfons intel·ligents i Apps (10 h)

60 €
a

45 €
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Anglès per anar de vacances (10 h)
L’allotjament i els turistes en habitatges vacacionals:
qüestions rellevants (10 h)

Heu de fer el següent:
1) Emplenar el full de matrícula i fer una creu a les
assignatures que voleu fer.
2) Passar i entregar el full de matrícula, a partir del
dia 6 de novembre, en els serveis administratius de
l’edifici Sa Riera (C/ de Miquel dels Sants Oliver,
2).
3) Amb les vostres credencials, passar a la sala
d’ordinadors (a l’entrada de l’edifici) i fer la
vostra automatrícula (a la sala hi haurà una persona
de suport). La sala d’ordinadors romandrà oberta de 10
a 13 hores.
4) El pagament es pot fer amb targeta en el moment de fer
l’automatrícula.
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5) Una vegada finalitzada l’automatrícula comprovar que
heu tancat la vostra sessió i rebreu un correu
electrònic.

Per qualsevol dubte us podeu adreçar a:
Serveis administratius de l’edifici Sa Riera
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma
Juliol i setembre (fins al dia 15 de setembre), de dilluns a divendres
de 8.30 a 13.30 hores.
Setembre (a partir del dia 16 de setembre), de dilluns a divendres de
9 a 14 hores.

www.uib.cat

Full de matrícula de CURSOS i TALLERS de la UOM Any
acadèmic 2017-18
Curs / Taller

Dades personals:
Cognoms i nom:
Data de naixement:
DNI núm.:

Edat:

Home

Correu electrònic:

Adreça:
CP:

Municipi:
Telèfon mòbil:

Altres dades d’interès:
Patiu
algun
tipus
de
minusvalidesa:
SÍ
Visual
Grau:
Auditiva

Dona

Telèfon particular:
discapacitat

o

NO

Grau:

Limitacions importants de mobilitat
Grau:
Doctor
Batxiller
Graduat escolar
Estudis:
Llicenciatura
Certificat d’estudis
Diplomatura
primaris

Certificat
d’escolaritat
Altres

Cursos:
1.

L’escola que vàrem viure (10 h)

2.

Introducció a la viticultura (10 h)

3.

Educació intergeneracional (10 h)

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mitjans de comunicació i moviments socials
i culturals (10 h)
L’actualitat dels pensadors clàssics (20
h)
Assignatura de primer curs del Diploma Sènior
Literatura espanyola: grans autors, grans
obres (20 h) Assignatura de primer curs del Diploma
Sènior
Descobrir l’Univers (20 h)
Assignatura de primer curs del Diploma Sènior
Economia del segle XXI: claus per a la
seva comprensió (20 h) Assignatura de primer curs
del Diploma Sènior
Psicologia del cicle vital (20 h)
Assignatura de primer curs del Diploma Sènior

De l’1 de desembre
2017 al 19 de gener
2018
Del 26 de gener al 23
febrer de 2018
Del 9 de març al
d’abril de 2018
Del 27 d’abril al 25
maig de 2018

de
de
de
20
de

Del 10 de novembre al 4
de desembre de 2017
De l’11 de desembre de
2017 al 17 de gener de
2018
Del 19 de gener al 9 de
febrer de 2018
Del 12 de febrer al 7 de
març de 2018
Del 9 de març
d’abril de 2018

a

l’11

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, us informam que les dades recollides a la vostra sol·licitud seran incloses en el
fitxer Edifici Sa Riera gestionat per la UIB, la finalitat del qual és la gestió acadèmica i
administrativa dels usuaris de l’oferta formativa de l’edifici Sa Riera. Les dades sol·licitades són
necessàries per complir amb l’esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix
aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu
d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l’atenció del
responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa
manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les
d'acord amb la finalitat del fitxer.
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10. Claus per a comprendre la genètica (20 h)
Assignatura de primer curs del Diploma Sènior
La Constitució espanyola i l’Estatut
11.
d’autonomia (20 h) Assignatura de primer curs del
Diploma Sènior
Salut i qualitat de vida (20 h)
12.
Assignatura de segon curs del Diploma
Sènior
Literatura catalana: grans autors, grans
13.
obres (20 h) Assignatura de segon curs del
Diploma Sènior
Escoltar i comprendre els grans
14.
compositors (20 h) Assignatura de segon
curs del Diploma Sènior
La construcció històrica d’Espanya (20 h)
15.
Assignatura de segon curs del Diploma
Sènior
Dret aplicat a la vida quotidiana (20 h)
16.
Assignatura de segon curs del Diploma
Sènior
Agricultura ecològica (20 h)
17.
Assignatura de segon curs del Diploma
Sènior
Matemàtiques aplicades a la vida
18.
quotidiana (20 h) Assignatura de tercer
curs del Diploma Sènior
Globalització i problemàtiques socials del
19.
nostre temps (20 h) Assignatura de tercer
curs del Diploma Sènior
La construcció de les ciutats: moviments
20.
migratoris i territori (20 h)Assignatura
de tercer curs del Diploma Sènior
Història abreujada del cinema (20 h)
21.
Assignatura de tercer curs del Diploma
Sènior
La gent gran al segle XXI: nous rols, nous
22.
reptes (20 h) Assignatura de tercer curs
del Diploma Sènior
L’educació del segle XXI: claus per a la
23.
seva comprensió (20 h) Assignatura de
tercer curs del Diploma Sènior

Del 13 d’abril al 7 de
maig de 2018
Del 9 al 30 de maig de
2018
Del 14 de novembre al 14
de desembre de 2017
Del 19 de desembre de
2017 a l’1 de febrer de
2018
Del 6 de febrer al 6 de
març de 2018
Del 8 de març
d’abril de 2018

al

12

Del 17 d’abril al 15 de
maig al de 2018
Del 17 de maig al 12 de
juny de 2018
Del 15 de novembre
2017 al 8 de gener
2018

de
de

Del 10 de gener al 5 de
febrer de 2018
Del 7 de febrer al 5 de
març de 2018
Del 7 de març
d’abril de 2018

a

l’11

Del 16 d’abril al 9 de
maig al de 2018
Del 14 de maig al 6 de
juny de 2018

Tallers:
1.

Perd la por de l’ordinador i Internet (10
h)

2.

En do MAJOR. Op1. [Música pels més grans]
(20 h)

3.

Iniciació a la llengua anglesa. Bàsic 1
(10 h)

Del 10 de novembre al
de desembre de 2017
Del 15 de novembre
2017 al 28 de febrer
2018
Del 16 de novembre al
de desembre de 2017

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, us informam que les dades recollides a la vostra sol·licitud seran incloses en el
fitxer Edifici Sa Riera gestionat per la UIB, la finalitat del qual és la gestió acadèmica i
administrativa dels usuaris de l’oferta formativa de l’edifici Sa Riera. Les dades sol·licitades són
necessàries per complir amb l’esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix
aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu
d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l’atenció del
responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa
manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les
d'acord amb la finalitat del fitxer.

15
de
de
21
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4.
5.
6.

Aprenent ofimàtica (20 h)
Iniciació a la llengua anglesa. Bàsic 2
(20 h)
En do MAJOR. Op2 [Música pels més grans ]
(20 h)

7.

Itineraris temàtics per Mallorca (10 h)

8.

L’allotjament
el
els
turistes
en
habitatges
vocacionals:
qüestions
rellevants (10 h)

9.

Telèfons intel·ligents i Apps (10 h)

10.

Anglès per anar de vacances (10 h)

11. Diversitat
de
paisatge
natural
d’ocupació humana a Mallorca (10 h)

i

Del 12 de gener al 23 de
març de 2018
Del 12 de febrer al 23
d’abril de 2018
Del 7 de març al 6 de
juny de 2018
Els dies 13 i 20 d’abril
de 2018
Del 17 d’abril al 22 de
maig de 2018
Del 24 d’abril al 18 de
maig de 2018
Del 30 d’abril al 28 de
maig de 2018
Els dies 11 i 18 de maig
de 2018

No autoritzo a la UIB a enviar-me informació, mitjançant correu electrònic
o correu postal, de tots els cursos i activitats que s'organitzin des de la
UOM
Palma,

d

de

Firma,
Serveis administratius de l’edifici Sa Riera
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En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, us informam que les dades recollides a la vostra sol·licitud seran incloses en el
fitxer Edifici Sa Riera gestionat per la UIB, la finalitat del qual és la gestió acadèmica i
administrativa dels usuaris de l’oferta formativa de l’edifici Sa Riera. Les dades sol·licitades són
necessàries per complir amb l’esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix
aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu
d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l’atenció del
responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa
manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les
d'acord amb la finalitat del fitxer.

Tallers del Diploma Sènior de la UOM. Curs acadèmic 2017-18
Dies i
Dates
hores
Divendres
Perd la por a l’ordinador i Dr. Pere A. Palmer
Del 10 de novembre al
De 10 a 12
Internet (10 h)
15 de desembre de 2017
Rodríguez
h.
Sra. Lidia Fernández
Del 15 de novembre de
Dimecres
En do MAJOR. Op1 (20 h)
Redondo
de
10
a 2017 al 28 de febrer
Música pels més grans
Sra. Pilar Noguera
de 2018
11.30 h.
Bosch
Dijous
Iniciació a la llengua anglesa.
Del 16 de novembre al
Sra. Pamela Butcher
de 10 a 12
Bàsic 1 (10 h)
21 de desembre de 2017
h.
Divendres
Del 12 de gener al 23
Dr. Pere A. Palmer
Aprenent ofimàtica (20 h)
De 10 a 12
de març de 2018
Rodríguez
h.
Dilluns
Iniciació a la llengua anglesa.
Del 12 de febrer al 23
Sra. Pamela Butcher
de 11 a 13
Bàsic 2 (20 h)
d’abril de 2018
h.
Sra. Lidia Fernández Dimecres
En do MAJOR. Op2 (20 h)
Del 7 de març al 6 de
Sra. Pilar Noguera de 10 a
juny de 2018
Música pels més grans
Bosch
11.30
1 h.
Matèria

Professorat

Itineraris
temàtics
Mallorca (10 h)

per Dr. Antoni
Garau

Ordinas

Dr.
Joan
Franch
Fluxà
L’allotjament i els turistes en
Dr. Macià Blazquez
habitatges
vacacionals:
Salom
qüestions rellevants (10 h)
Dr.
Antoni
Costa
Costa
Dra.
Cristina
Telèfons intel·ligents i Apps Manresa Yee
(10 h)
Dr. Pere A. Palmer
Rodríguez
Anglès per anar de vacances (10
Sra. Pamela Butcher
h)
Dr. Miquel
Diversitat de paisatge natural
Gelabert
i d’ocupació humana a Mallorca
Dr. Antoni
(10 h)
Garau

Divendres
Els
dies
13
de 9 a 14
d’abril de 2018
h.
Dimarts
Del 17 d’abril
de 10 a 12
de maig de 2018
h.
Divendres
Del 20 d’abril
de 10 a 12
de maig de 2018
h.
Dilluns
Del 30 d’abril
de 11 a 13
de maig de 2018
h.

i

20

al

22

al

18

al

28

18

de

Grimalt

Divendres
Els dies 11
de 9 a 14
maig de 2018
Ordinas
h.
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i

Assignatures soltes del Diploma Sènior de la UOM. Curs acadèmic 2017-18
Matèria

Professorat

L’escola que vàrem viure (10 h)

Dra. Sara González
Gómez

Introducció a la viticultura (10
h)

Dr. José M. Escalona
Lorenzo

Dra. M. Antònia Gomila
Grau
Dra. Belén Pascual
Educació intergeneracional (10 h) Barrio
Dra. Margalida Vives
Barceló
Dra. Elisabeth Ripoll
Mitjans de comunicació i
Gil
moviments socials i culturals
Dr. Sebastià Serra
contemporanis (10 h)
Busquets
Dr. Bartomeu Sales
L’actualitat dels pensadors
Gelabert
clàssics (20 h)
Dr. Joaquín
Valdivielso Navarro

Dies i hores
Divendres
de 17 a 19 hores
Divendres
de 17.30 a 19.30
hores

Divendres
de 17 a 19 hores

Dates
De l’1 de desembre de 2017
al 19 de gener de 2018
(divendres 8 festiu. Divendres
29 de desembre i 5 de gener
vacances de Nadal)

De 26 de gener al 23 de
febrer de 2018
Del 9 de març al 20 d’abril
de 2018
(Vacances de Pasqual del 29 de
març al 8 d’abril)

Divendres
de 17 a 19 hores

Del 27 d’abril al 25 de
maig de 2018

Dilluns, dimecres i
divendres
de 17 a 19 hores

Del 10 de novembre al 4 de
desembre de 2017
De l’11 de desembre de 2017
al 17 de gener de 2018

Literatura espanyola: grans
autors, grans obres (20 h)

Dr. Juan C. González
Maya

Dilluns, dimecres
1 i
divendres
de 17 a 19 hores

Descobrir l’Univers (20 h)

Dr. Josep Ll.
Ballester Mortes
Dr. Ramon J. Oliver
Herrero

Dilluns, dimecres i
divendres
de 17 a 19 hores

(dilluns 27 de novembre festa
UIB)

(Vacances del Nadal del 22 de
desembre al 7 de gener)

Del 19 de gener al 9 de
febrer de 2018

Dr. Javier Capó
Economia del segle XXI: claus per Parrilla
a la seva comprensió (20 h)
Dr. Francesc Oliver
Rullan

Dilluns, dimecres i
divendres
de 17 a 19 hores

Dilluns, dimecres i
Dra. Lucia Buil Legaz
Psicologia del cicle vital (20 h)
divendres
Dr. Raül López Penadés
de 17 a 19 hores

Claus per a comprendre la
genètica (20 h)

La Constitució espanyola i
l’Estatut d’Autonomia (20 h)

Salut i qualitat de vida (20 h)

Literatura catalana: grans
autors, grans obres (20 h)

Escoltar i comprendre els grans
compositors (20 h)

Dr. José A. Castro
Ocón
Dra. Antònia Picornell
Rigo
Dra. Cori Ramon
Juanpere
Dra. Maria Ballester
Cardell
Dr. Joan Oliver Araujo
Dr. Antoni Aguiló Pons
Dr. Miquel Bennassar
Veny
Dra. M. Pau Martínez
Bueso
Dr. Joan Mas i Vives
Dr. Josep Grimalt
Gomila
Dra. Margalida Pons
Jaume
Dr. Damià Pons Pons
Dra. Noemy Berbel
Gómez
Dr. Arnau Reynés
Florit

Dilluns, dimecres i
divendres
de 17 a 19 hores

Del 12 de febrer al 7 de
març de 2018
(divendres 2 de març lliure)

Del 9 de març a l’11
d’abril de 2018
(Vacances de Pasqua: del
de març al 8 d’abril)

28

Del 13 d’abril al 7 de maig
de 2018
(dilluns 30 d’abril lliure)

Dilluns, dimecres i
divendres
de 17 a 19 hores

Del 9 al 30 de maig de 2018

Dimarts i dijous
de 17 a 19 hores

Del 14 de novembre al 14 de
desembre de 2017

Dimarts i dijous
de 17 a 19 hores
2

Dimarts i dijous
de 17 a 19.30 hores

Del 19 de desembre de 2017
a l’1 de febrer de 2018
(Vacances de Nadal del 23 de
desembre al 7 de gener)

Del 6 de febrer al 6 de
març de 2018
(dijous 1 de març festiu)

La construcció històrica
d’Espanya
(20 h)

Dr. Miquel J. Deyà
Bauzà

Dimarts i dijous
de 17 a 19.30 hores

Dr. Francisco López
Dret aplicat a la vida quotidiana Simó
(20 h)
Dr. Jose A. Torres
Lana
Dra. M. del Mar Leza
Salord
Agricultura ecològica (20 h)
Dr.
Jaume
Vadell
Adrover

Dr.
Bernat
Serra
Dra.
Bey

Joana

M.

Del 17 d’abril al 15 de
maig de 2018

Dimarts i dijous
de 17 a 19.30 hores

Del 17 de maig al 12 de
juny de 2018
Del 15 de novembre de 2017
al 8 de gener de 2018
(dilluns 27 de novembre festa
UIB; dimecres 6 de desembre
festiu. Vacances de Nadal: del
23 de desembre al 7 de gener)

Riutort Dilluns i dimecres
de 17 a 19.30 hores

Del 10 de gener
febrer de 2018

al

5

de

Petrus Dilluns i dimecres
de 17 a 19.30 hores

Del 7 de febrer
març de 2018

al

5

de

Del
7
de
març
d’abril de 2018

a

Dra. Magdalena Brotons
Història abreujada del cinema (20 Capó
Dilluns i dimecres
h)
Sr.
Xavier
Jiménez de 17 a 19.30 hores
3
González
Dra.
Carmen
La gent gran al segle XXI: nous
Socias
rols, nous reptes
Dra. Margalida
(20 h)
Barceló

Vacances de Pasqua del 29 de
març al 6 d’abril

Dimarts i dijous
de 17 a 19.30 hores

Dra.
Ana
B.
Petro
Matemàtiques aplicades a la vida Balaguer
Dilluns i dimecres
quotidiana (20 h)
Dr. Francesc Rosselló de 17 a 19 hores
Llompart
Globalització
i
problemàtiques
socials del nostre temps (20 h)
La construcció de les ciutats:
moviments migratoris i territori
(20 h)

Del 8 de març al 12 d’abril
de 2018

l’11

(Dimecres
28
dia
lliure.
Vacances de Pasqua del 29 de
març al 8 d’abril)

Orte
Dilluns i dimecres
Vives de 17 a 19.30 hores

Del 16 d’abril al 9 de maig
de 2018

L’educació del segle XXI: claus Dr.
Bernat
per a la seva comprensió (20 h)
Garcia

Sureda Dilluns i dimecres
de 17 a 19.30 hores
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Del 14 de maig al 6 de juny
de 2018

