
 

 

 

La Universitat Oberta per a Majors 

 

 La Universitat Oberta per a Majors (UOM) és un programa de desenvolupament cultural i 

social dins la Universitat de les Illes Balears, dirigit a promoure el coneixement i la cultura, al mateix 

temps que les relacions intergeneracionals, per a millorar la qualitat de vida de les persones majors 

i fomentar la participació d'aquestes en el seu entorn com a dinamitzadors socials.  

 

La UOM (http://uom.uib.cat) inicia la seva trajectòria l’any 1998 al campus de la 

universitat, l’any 1999 s’inicien els programes de la UOM a les illes d’Eivissa i Menorca, i l’any 2009 

a Formentera. La UOM té un compromís seriós amb els ciutadans i ciutadanes de les Illes al 

potenciar, dins el concepte actual d’envelliment actiu, un aprenentatge al llarg de tota la vida que 

afavoreixi el saber fer (destrar-se en nous procediments i formes de fer) i cap el saber-ho fer (sentint-

se capaç i competent).  

 

D’aquesta manera, des de la UOM es vol engrescar als major de més de cinquanta anys a 

redescobrir la motivació cap a l’aprenentatge, no sols amb l’objectiu d’adquirir o recuperar 

coneixements, sinó també com a mecanisme per mantenir-se actiu, creant noves il·lusions, 

emocions i relacions. 

 

Els objectius generals dels diferents programes de la Universitat Oberta per a Majors són:  

 Consolidar el procés d'obertura de la Universitat de les Illes Balears al col·lectiu de gent gran de 

les Illes Balears iniciat el 1998.  

 Fomentar la participació de la gent gran a la Universitat de les Illes Balears.  

 Fer possible l'aprenentatge al llarg de tota la vida i la construcció d'una autèntica societat del 

coneixement per a tots, independentment de l’edat.  

 Incrementar el nivell educatiu d'aquest grup de població.  

 Contribuir a l'envelliment actiu, competent i reeixit i a la millora de la qualitat de vida de la gent 

gran.  

 Fomentar el coneixement i les relacions intergeneracionals.  

 Desenvolupar la capacitat d'aquest col·lectiu per  llegir i interpretar la realitat del nostre temps.  

 Continuar potenciant el rol de l’alumnat universitari gran com a model participatiu de referència 

per al col·lectiu de gent gran i per a la societat en general.  

 Continuar les relacions establertes amb l’Administració públiques i les diverses institucions que 

treballen amb la gent gran i altres organitzacions educatives i culturals de la comunitat.  

 Divulgar la cultura de les Illes Balears a altres col·lectius vinculats a les universitats per a adults 

grans de la Unió Europea.  

 Potenciar els programes educatius d'aprenentatge permanent per a gent gran obrint una línia 

europea entorn d'aquest tipus d'accions per a adults. 

 

 

La Universitat Oberta per a Majors en xifres 

 

 Des de la seva creació l’any 1998, l’oferta de la UOM ha anat creixent així com el nombre 

d’alumnes inscrits als diferents programes de cada illa. El nombre total d’inscrits als diferents 

programes de la UOM s’ha incrementat en un 84,4% en els darrers sis cursos acadèmics. 

 



 
 

 En el vint anys d’història de la UOM, han passat per les seves aules més de 25000 

estudiants, amb un clar predomini de la població femenina (al voltant del 70%), la més exclosa, 

dins la gent gran dels processos d’aprenentatge. 

 

 Tota la docència de la UOM és gràcies a l’esforç i voluntarietat d’un nombre important de 

docents (uns 340 durant el curs 2017-2018) tant de la Universitat de les Illes Balears com d’altres 

organismes i institucions, que són capaços d’atreure l’interès de la gent gran tant per les 

temàtiques seleccionades com per les seves habilitats docents. 

 

 

 

PROGRAMES DE LA UOM 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

MALLORCA 958 1209 1057 1311 1463 1767

Diploma Sènior 297 268 242 236 227 133

Diplomes d'especialització 115 172 105 106 26 199

UOM a Flassaders --- --- 20 29 10 73

UOM als Barris de Palma --- --- --- --- 171 192

UOM als Pobles de Mallorca 546 769 690 940 1029 1170

MENORCA 138 148 189 357 330 332

UOM a Menorca 138 148 189 217 218 210

UOM als Pobles de Menorca --- --- --- 140 112 122

EIVISSA 134 139 148 155 180 223

UOM a Eivissa 46 51 64 65 74 101

UOM als Pobles d'Eivissa 88 88 84 90 106 126

FORMENTERA 47 30 45 36 56 29

UOM a Formentera 47 30 45 36 56 29

TOTAL 1277 1526 1439 1859 2029 2355


