Diploma Sènior
de la UOM

Requisits:
— Tenir 50 anys o més.
— Tenir cursats estudis primaris.

(500 hores)
Dades de matrícula:
Preinscripció: alumnes de primer curs, els mesos de juny i juliol
(el mes d’agost, per Internet: <uom.uib.cat>)

Aprendre no té edat

Matriculació: mes de setembre
Lloc: serveis administratius de l’edifici Sa Riera.
Horari: de 9 a 14 hores de dilluns a divendres

Per a més informació:
De dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores
Edifici Sa Riera
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma
Telèfon: 971 17 24 45
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#UOM20ANYS
Programa impulsat pr la Universitat de les Illes Balears amb
la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” i El Corte Inglés

Disseny: Direcció de l'Estratègia de Comunicació Interna i Promoció Institucional. http://dircom.uib.cat/
Fotografia: Antoni Costa
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Segon curs

El Diploma Sènior de la UOM és un títol propi de la UIB. S’estructura en
un cicle, de tres cursos, amb un total de 500 hores.

— La importància de la química a la nostra vida
— Salut i qualitat de vida
— Literatura catalana: grans autors, grans obres
— Escoltar i comprendre els grans compositors
— La construcció històrica d’Espanya
— Dret aplicat a la vida quotidiana
— Agricultura ecològica

Els continguts d’aquest diploma engloben diversos àmbits del coneixe
ment: ciències humanes, ciències socials, ciències naturals, ciències
experimentals, etc., i aporten a l’alumne una visió global dels temes.

* Més dues assignatures optatives

El diploma es pot cursar triant una d’aquestes dues opcions:
— Si s’assisteix al 80 per cent de les classes i es fan els treballs i els exàmens
proposats pels professors de les diverses assignatures, s’obté el Diploma Sènior
de la UOM.
— Si s’assisteix al 80 per cent de les classes, s’obté un certificat d’assistència al
curs.

— Corrents i tendències de l’art contemporani
— Matemàtiques aplicades a la vida quotidiana
— Globalització i problemàtiques socials del nostre temps
— La construcció de les ciutats: moviments migratoris i territori
— Història abreujada del cinema
— La gent gran al segle XXI: nous rols, nous reptes
— L’educació del segle XXI: claus per a la seva comprensió

Podeu consultar la nostra pàgina web: uom.uib.cat

* Més dues assignatures optatives

Continguts:
Primer curs
— La construcció històrica de les Illes Balears
— L’actualitat dels pensadors clàssics
— Literatura espanyola: grans autors, grans obres
— Descobrir l’Univers
— Economia del segle XXI: claus per a la seva comprensió
— Psicologia del cicle vital
— Claus per comprendre la genètica
— La Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia

Tercer curs

Per obtenir el diploma o el certificat s’ha de realitzar un d’aquests
projectes:
— Projecte de voluntariat social o cultural
Els alumnes que vulguin obtenir el Diploma Sènior de la UOM han de fer una
estada de pràctiques en alguna entitat com a voluntaris.
— Projecte d’investigació etnogràfica
Els alumnes que vulguin obtenir el Diploma Sènior de la UOM han de fer una
investigació etnogràfica seguint la metodologia que es tractarà a classe.
Horari: tres dies per setmana (segons el curs)
els horabaixes a partir de les 17 hores.
Lloc: edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Campus universitari,
carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma.

