
 
 
 
 

 

Programa de la UOM a Eivissa. Curs acadèmic 2018-19 
 

Matèria Professors Dates 
Elles*. Artistes e intel·lectuals de la primera meitat del segle 
XX (4 h) 

Sra. Carolina Riera 
Els dijous 18 i 25 d’octubre de 
2018 

Recerca i construcció de la nostra història local. Un 
plantejament pràctic (4 h) 

Sra. Lina Sansano 
Els dijous 8 de novembre de 
2018 i el 17 de gener de 2019 

Els líquens com a eina per interpretar els canvis 
mediambientals: comunitats i espècies clau a l'illa d'Eivissa 
(2 h) 

Dra. Teresa Marí 
El dijous 15 de novembre de 
2018 

Trobadors medievals. Per què devem tant a la tradició 
trobadoresca? (2 h) 

Dra. Maria Elena Roig 
El dijous 22 de novembre de 
2018 

Noves plantacions d'ametller a Corona, entre un paisatge 
mort i una activitat viva? (2 h) 

Sr. Josep Lluís Joan 
El dimarts 27 de novembre de 
2018 

Les circumstàncies personals i familiars en els sistema 
impositiu espanyol (2 h) 

Sr. Vicente Arbona 
El  dijous 29 de novembre de 
2018 

Ingressos i despeses públics (2 h) Sr. Enrique Gallardo El dimarts 4 de gener de 2018 

Geolocalitzam les nostres petites grans històries (2 h) Dra. Gemma Tur 
El dimarts 11 de desembre de 
2018 

La cooperació al desenvolupament com a instrument de 
control dels moviments migratoris internacionals (2 h) 

Dra. Immaculada Saranova 
El dijous 13 de desembre de 
2018 

Per què SÍ que som feminista? Reflexions sobre el que és i el 
que no és el feminisme (2 h) 

Dra. Victòria A. Ferrer 
El dimarts 18 de desembre de 
2018 



 
 
 
 

 

El número auri i la proporció d'or (2 h) Sr. Pedro J. Guasch 
Els dijous 20 de desembre de 
2018 

Eivissa i Formentera: un projecte intercultural equitatiu (2 h) Sr. Isidor Marí El dijous 10 de gener de 2019 

La gestió dels residus a Eivissa (2 h) Sr. Montserrat Ruiz El dimarts 22 de gener de 2019 

Les croades. La croada pisanocatalana. Eivissa 1114 (2 h) Dr. Antoni Ferrer Abárzuza El dijous 24 de gener de 2019 

Quins són els tuppers més recomanables per conservar-hi i 
encalentir-hi aliments? (2 h) 

Dr. Manel Miró El dijous 31 de gener de 2019 

Noves veus poètiques a les Pitiüses (2 h) 
Dr. Marià Torres 

El dijous 7 de febrer de 2019 

Antropologia social: Rituals de pas a Eivissa, néixer i casar-se 
(2 h) 

El dijous 14 de febrer de 2019 

La música a la meva vida (2 h) Sr. Iván Doménech Els dijous 21 de febrer de 2019 

Serps a les Pitiüses. Conseqüències de les introduccions 
biològiques (2 h) 

Dra. Antònia Maria Cirer El dijous 28 de febrer de 2019 

Aliments funcionals: com podem millorar la nostra salut? (2 
h) 

Dra. Mariona Palou El dijous 7 de març de 2019 

Art a Santa Eulària del Riu des de Barrau (passeig i visita a la 
Sala Barrau de Santa Eulària) 

Dra. Nina Ferrer El dijous 14 de març de 2019 

Conèixer més Eivissa: la població (2 h) 
Sr. Josep Antoni Prats 

El dijous 21 de març de 2019 

Conèixer més Eivissa: la població - Sortida (2 h) El dijous 28 de març de 2019 

Cuidar-se per viure els anys amb salut(2 h) Sra. Lina Ribas El dijous 4 d’abril de 2019 

La recerca dels nostres investigadors en formació (2 h) 
Sra. Natalia Calviño (UAM), 

Sr. Alberto Sánchez (UIB) i 

Sra. Nieves Tobaruela (UB) 

El dijous 11 d’abril de 2019 



 
 
 
 

 

El cervell electrònic: què és la intel·ligència artificial i com 
està canviant les nostres vides (2 h) 

Dr. Joan Huguet El dijous 2 de maig de 2019 

Tres escriptors eivissencs dels anys cinquanta (4 h) Sr. Felip Cirer 
Els dijous 16 i 23 de maig de 
2019 

Taller TIC: Aprenentatge i identitat en xarxa (16 h) Sra. Irantzu Fernández 
Els dimarts des del 5 de febrer al 
26 de març de 2019 

Taller TIC: Aprendre aquí i ara: com pots treure partit del teu 
mòbil (14 h) 

Sra. Irantzu Fernández 
Els dimarts des del 2 d’abril al 21 
de maig de 2019 

 


