PER A MÉS INFORMACIÓ
uom.uib.cat
Als centres següents:
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/ de l’Hospital de Santa Magdalena, 1, Ciutadella
Tel.: 971 38 63 32
Oficina del Servei d’Educació
Plaça de la Constitució, 13 (Principal de Guàrdia), Maó
Tel.: 971 35 33 79 (els dies 5, 6, 7, 13 i 14 d'octubre, de 10 a 13 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 Inglés

Disseny 2021-22: Servei de Comunicació, Promoció i Imatge de la Universitat de les Illes Balears I Fotografia: Jaume Falconer

Alaior: 971 37 90 02 / 971 37 90 12
Ciutadella: 971 38 63 32
Maó: 971 35 33 79

La Universitat Oberta per a Majors (UOM) és un conjunt de programes de desenvolupament cultural i social de la Universitat de les Illes Balears que es duen a terme a
totes les illes Balears i que tenen per objectiu general promoure el coneixement i la
cultura per millorar la qualitat de vida de la gent gran.
La UOM a l’illa de Menorca desenvolupa un programa acadèmic de seixanta hores a
Alaior, Ciutadella i Maó, de temàtiques diverses però donant especial rellevància a
aspectes culturals, socials i històrics de Menorca.
Dra. M. Magdalena Brotons
Vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta

Dr. Antoni Gamundí
Director de la UOM

PROGRAMA (60 hores)
Bloc 0: FORMACIÓ EN TECNOLOGIES (2 hores)
- «Formació bàsica en l’ús d’Aula digital de la UIB», a càrrec de la senyora Soledad
Rodríguez

Bloc 1: ART, LITERATURA I FILOSOFIA (20 hores)
- «Leonardo da Vinci», a càrrec del senyor Carlos Mascaró
- «Conquerir una habitació pròpia: veus de dona», a càrrec de la doctora Blanca
Ripoll
- «Un tast de poesia menorquina del segle XXI», a càrrec del senyor Ismael Pelegrí
- «El primer home. Menorquinitat en Albert Camus?», a càrrec del senyor Martí
Carbonell
- «Lectura de Lucrècia (1769), de Joan Ramis: el missatge universal de la dignitat i la
llibertat», a càrrec de la senyora Josefina Salord
- «El procés de canvi cultural», a càrrec del doctor Jaume Mascaró

Bloc 2: CIÈNCIA I MEDI NATURAL (16 hores)
- «Cultius sostenibles i usos de les plantes aromàtiques-medicinals de Menorca», a
càrrec del senyor Marc Moll
- «Històries matemàtiques: descobrir les matemàtiques al llarg de la història», a
càrrec de la doctora Ana Belén Petro
- «De veritat que es poden veure els àtoms i molècules», a càrrec del doctor Joan
Frau
- «Evolució del camp a Menorca», a càrrec de la senyora Catalina Florit

- «Bionutrició: nous conceptes alimentaris», a càrrec de la senyora Margalida Bonet
- «Una mirada sobre Menorca i les dones de ciència», a càrrec del doctor Miquel
Àngel Limón
- «El GOB i el moviment mediambiental de Menorca», a càrrec del senyor Cristòfol
Mascaró
- «Com i per què puja el nivell de la mar», a càrrec del doctor Damià Gomis

Bloc 3: HISTÒRIA (12 hores)
- «Les Pitiüses i Menorca, illes separades per un braç de mar», a càrrec del senyor
Felip Cirer
- «Menorca i la política exterior dels Estats Units», a càrrec del senyor Marc Pallicer
- «Civilitzacions de l’antiguitat: el poble etrusc», a càrrec del senyor Martí Carbonell
- «La religió de l’Antic Egipte: mitologia, déus i creences», a càrrec de la senyora
Irene Riudavets
Bloc 4: CIÈNCIES SOCIALS (12 hores)
- «Per què són tan importants els avis per als nets?», a càrrec de la senyora Sandra
Jiménez
- «Genealogia i paisatge humà de Menorca», a càrrec dels senyors Antoni Guasch i
Antoni Tudurí
- «Dones i sabates: el paper de la dona en el món del calçat», a càrrec de la senyora
Montserrat Marquès
- «La protecció dels consumidors per part de les administracions públiques», a
càrrec del doctor Joan Barceló
- «Migracions i salut», a càrrec del doctor Maties Reus

Inauguració del curs acadèmic 2021-22 a Menorca
El doctor Damià Gomis, professor del Departament de Física de la UIB, pronunciarà
la lliçó inaugural, que versarà sobre «Emergència climàtica i transició energètica a
les Illes Balears»
Llocs i horari del curs
Alaior: Seu universitària de Menorca, c/ de Santa Rita, 11. Els dilluns i dimecres, de 17
a 19 hores.
Ciutadella: Casa de Cultura, c/ de l’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.
Requisits:
Tenir 50 anys o més
Haver cursat estudis primaris

