
 
 
 
 
 

Programa de La UOM a Menorca (Ciutadella). Curs acadèmic 2018-19 
Matèria Professors Dates 

Rembrandt (4 h) Sr. Carlos Mascaró 
El dijous 8 i el dimarts 13 de novembre 
de 2018 

La història del temps a través de la construcció de rellotges 
(2 h) 

Sr. Bartomeu Gomila El dijous 15 de novembre de 2018 

El Integració entre la comunitat britànica i menorquina, 
realitat o utopia? (2 h) 

Sra. Deborah Hellyer El dimarts 20 de novembre de 2018 

Destino, del paper color pa de racionament al paper cuixé. 
Revista, premis literaris i món editorial (4 h) 

Dra. Blanca Ripoll Els dijous 22 i 29 de novembre de 2018 

Evolució de les tecnologies de la comunicació (2 h) Sr. Antoni Febrer Els dimarts 27 de novembre de 2018 

El 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 (4 h) 

Dr. Miquel Àngel Limón 
El dimarts 4 de desembre de 2018 i el 
dijous 24 de gener de 2019 

Valorar una obra d’art (2 h) Sr. Carles Jiménez El dimarts 11 de desembre de 2018 

La pobresa infantil (2 h) Sr. Vicenç Arnaiz El dijous 13 de desembre de 2018 

El procés de creació cinematogràfica (4 h) Sr. Macià Florit 
El dimarts 18 i el dijous 20 de desembre 
de 2018 

La Menorca medieval cristiana (segles XIII-XV) (4 h) Sr. Marc Pallicer Els dimarts 8 i 15 de gener de 2019 

Una aproximació a la poesia (4 h) Sra. Margalida Ballester 
El dijous 10 i el dimarts 22 de gener de 
2019 

Importància de la regulació emocional per al benestar i la 
qualitat de vida (2 h) 

Dr. Raül Genovés El dimarts 29 de gener de 2019 

Xerrant de genètica: avenços actuals que canviaran el futur 
(2 h) 

Dra. Antònia Picornell El dijous 31 de gener de 2019 



 
 
 
 
 
Les ones gravitacionals: les noves missatgeres de l’Univers 
(2 h) 

Dra. Alícia Sintes El dimarts 12 de febrer de 2019 

Aprendre durant tota la vida amb l'ajuda de les TIC (2 h) Sra. Sole Rodríguez El dijous 14 de febrer de 2019 

Viatge al microcosmos del cos humà. Trajectòria vital d’un 
científic menorquí (2 h) 

Dr. Gabriel Gomila El dijous 21 de febrer de 2019 

Mestres i escoles que han marcat la nostra història (4 h) Dr. Pere Alzina 
El dimarts 26 i el dijous 28 de febrer de 
2019 

La producció literària a Menorca: situació actual i 
perspectives de futur (4 h) 

Sr. Joan López Casasnovas 
El dijous 7 i el dimarts 12 de març de 
2019 

El llarg camí de l’evolució biològica i social (4 h) Dr. Jaume Mascaró Els dimarts 19 i 26 de març de 2019 

La Menorca musulmana. Conquesta catalana a Menorca (4 
h) 

Sr. Martí Carbonell Els dijous 21 i 28 de març de 2019 

Menorca, present i futur econòmic de l’illa (2 h) Sr. Joan Sánchez El dimarts 2 d’abril de 2019 

 
 

Activitats complementàries (Ciutadella). Curs acadèmic 2018-19 
Matèria Professors Dates 

Visita al remodelat Museu de Menorca (4 h) Personal del Museu  

Experiència Caravana Obrint Fronteres 2018 (4 h) 
Fons Menorquí de 
Cooperació 

El dimarts 5 i el dijous 7 febrer de 2019 

Projecte recerca i construcció de la nostra història local (2 
h) 

Sr. Martí Carbonell Els dijous 14 de març de 2019 

 


