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INFORMACIÓ I MATRÍCULA

Seu Universitària de Menorca
Can Salort,
c/ de Santa Rita, 11, Alaior
Tel.: 971 37 90 02 / 971 37 90 12

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

Àrea de Benestar Social, Família i Educació
Servei d’Educació de l’Ajuntament de Maó
C/ Cós de Gràcia, 28, Maó
Tel.: 971 35 33 79 (de 8 a 14 hores)
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Programa impulsat per la Universitat de les Illes Balears amb
el suport de la Conselleria d’Educació i Universitat i 

la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” i El Corte Ingléshttp://dguni.caib.es

www.cime.es
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Disseny: Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia. Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge. Servei de Comunicació, Promoció i Imatge. http://dircom.uib.cat/



Bloc 1: ART (10 hores)
El procés de creació cinematogràfica, a càrrec del senyor Macià Florit
Valorar una obra d’art, a càrrec del senyor Carles Jiménez
Rembrandt, a càrrec del senyor Carlos Mascaró

Bloc 2: LITERATURA: LITERATURA, POESIA I CULTURA POPULAR (12 hores)
La producció literària a Menorca: situació actual i perspectives de futur, a càrrec del senyor
Joan López Casasnovas
Una aproximació a la poesia, a càrrec de la senyora Margalida Ballester
Destino, del paper color pa de racionament al paper cuixé. Revista, premis literaris i món editorial, 
a càrrec de la doctora Blanca Ripoll

Bloc 3: SOCIAL: HUMANITATS, GEOGRAFIA, HISTÒRIA, EDUCACIÓ (22 hores)
Viatge al microcosmos del cos humà. Trajectòria d'un científic menorquí, a càrrec del doctor
Gabriel Gomila
Importància de la regulació emocional per al benestar i la qualitat de vida, a càrrec del doctor
Raül Genovés
Menorca i els Estats Units. Una dominació estrangera mai no contada. De l’emigració massiva a La 
Florida a l’emigració de cervells grisos en el segle XX, a càrrec del doctor Miquel Àngel Limón
La Menorca musulmana. Conquesta catalana a Menorca, a càrrec del senyor Martí Carbonell
La Menorca medieval cristiana (segles XIII-XV), a càrrec del senyor Marc Pallicer
Mestres i escoles que han marcat la nostra història, a càrrec del doctor Pere Alzina
La pobresa infantil, a càrrec del senyor Vicenç Arnaiz

Bloc 4: CIÈNCIES (12 hores)
Aprendre durant tota la vida amb l'ajuda de les TIC, a càrrec de la senyora Sole Rodríguez
Xerrant de genètica: avenços actuals que canviaran el futur, a càrrec de la doctora Antònia Picornell
Evolució de les tecnologies de la comunicació, a càrrec del senyor Antoni Febrer
Les ones gravitacionals: les noves missatgeres de l’Univers, a càrrec de la doctora Alícia Sintes
La història del temps a través de la construcció de rellotges, a càrrec del senyor Bartomeu Gomila

Bloc 5: ECONOMIA (4 hores)
Integració entre la comunitat britànica i menorquina, realitat o utopia?, a càrrec de la senyora 
Deborah Hellyer
Menorca, present i futur econòmic de l’illa, a càrrec del senyor Joan Sánchez

Bloc 6: FILOSOFIA / ANTROPOLOGIA (4 hores)
El llarg camí de l’evolució biològica i social, a càrrec del doctor Jaume Mascaró

La Universitat Oberta per a Majors a Menorca s’emmarca en un programa
acadèmic de seixanta hores, que es desenvolupa simultàniament en tres municipis
de l’illa: Alaior, Ciutadella i Maó. I la UOM als pobles de Menorca, que consta
d’un cicle de cinc conferències a la resta de municipis.

uom.uib.cat

Tenir 50 anys o més.
Tenir cursats estudis primaris.

El dia 22 d’octubre a les 17 hores, al Centre de Cultura Sant Diego (Alaior), la doctora Maria 
Ballester, professora del Departament de Dret Públic de la UIB, pronunciarà la lliçó inaugural, 
que versarà sobre «La crisi dels quaranta de la Constitució espanyola: la difícil maduresa del 
règim democràtic».

Requisits:

Inauguració del curs acadèmic

Alaior: Seu universitària de Menorca,
c/ de Santa Rita, 11. Els dilluns i dimecres de 17 a 19 hores.

Ciutadella: Casa de Cultura,
c/ Hospital de Santa Magdalena, 1. Els dimarts i dijous de 17 a 19 hores.

Maó: Ca n'Oliver,
c/ Anuncivay, 2. Els dimecres i divendres de 17 a 19 hores.

Llocs i horari del curs

Programa als pobles

(Inici del programa el mes d’abril de 2019)
Es Castell 971 35 23 66
Sant Lluís 971 15 09 50
Es Mercadal 971 37 50 02
Ferreries 971 37 30 03
Es Migjorn Gran 971 37 01 10 / 971 37 03 81

Programa (60 hores)

Visita al remodelat Museu de Menorca (4 hores)

Experiència Caravana Obrint Fronteres 2018, a càrrec del Fons Menorquí de Cooperació (4 hores)

Projecte recerca i construcció de la nostra història local, a càrrec del senyor Martí Carbonell

Activitats complementàries:

La Universitat Oberta per a Majors (UOM) és un programa de desenvolupament 
cultural i social de la Universitat de les Illes Balears, dirigit a promoure el coneixement 
i la cultura, per a millorar la qualitat de vida de les persones majors.
Aquest és un curs especial per a la UOM a Menorca: celebrem els 20 anys. Un fet que 
ens ha d’omplir d’orgull per què, gràcies a l’entusiasme  i fidelitat del nostre alumnat, 
la UIB compleix amb el seu compromís cap a la societat de Menorca; promocionant 
un envelliment actiu i contribuint en el procés d’adaptació contínua de les persones 
majors als ràpids canvis que caracteritzen la nostra societat.

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

Dr. Antoni Gamundí
Director de la UOM


