
Universitat Oberta per a Majors (UOM) 
 
Mallorca 
 
● Diplomes de la UOM (campus universitari): del 4 d’octubre de 2016 al 15 de juny de 
2017. 
¾ El Diploma Sènior, títol propi de la UIB, consta de tres cursos (30 ECTS) 
¾ Els diplomes d’especialització de la UOM són títols propis de la UIB (8 ECTS) 

Total d’alumnes al campus: 232 + 26 = 258 alumnes. 
 
● La UOM als Pobles de Mallorca: del 3 de maig al 9 de juny de 2017. 
És un cicle de cinc conferències que s’ha dut a terme en 26 pobles de Mallorca. 
Total de La UOM als Pobles de Mallorca: 1.055 participants. 
 
● La UOM al Centre Flassaders, Palma: del 18 d’octubre al 22 de novembre de 2016.  
És un cicle de cinc conferències que s’ha dut a terme al Centre Flassaders de Palma. 
 
● La UOM al Barris de Palma: del 8 de novembre al 15 de desembre de 2016.  
És un cicle de cinc conferències que s’ha dut a terme a 6 barris de Palma, Establiments, 
es Molinar, Sant Jordi, Son Ferriol, Son Real i Rafal Vell. 
Total de La UOM al Centre Flassaders i Barris: 50 + 296 = 346 participants. 
 
Menorca 
 
● La UOM a Menorca: del 14 de novembre de 2016 al 5 d’abril de 2017. Programa de 
60 hores de durada que s’ha dut a terme en cada un d’aquests tres municipis: Alaior, 
Ciutadella i Maó. 
El reconeixement d’haver cursat 200 hores consecutives el varen obtenir 14 alumnes 
del programa La UOM a Menorca a Alaior i 10 alumnes del programa La UOM a 
Menorca a Ciutadella. 
 
● La UOM als Pobles de Menorca: del 24 d’abril a l’1 de juny de 2017. 
Cicle de cinc conferències as Castell, Sant Lluís, es Mercadal, Ferreries i es Migjorn Gran. 
Total a Menorca: 218 + 111 = 329 alumnes. 
 
Eivissa 
 
● La UOM a Eivissa: del 24 de novembre de 2016 al 8 de juny de 2017. 
Programa de 60 hores de durada que s’ha dut a terme a la Seu universitària d’Eivissa i 
Formentera. 
¾ Taller TIC: Iniciació a les TIC. El taller es va dur a terme els dimarts des del 7 de 

febrer fins al 7 de març de 2017. Varen participar-hi 16 alumnes. 



¾ Taller TIC: Aprenentatge i identitat en xarxa. El taller es va dur a terme els dimarts 
des del 14 de març fins al 25 d’abril de 2017. Varen participar-hi 20 alumnes. 

¾ Taller TIC: Aprendre aquí i ara: com pots treure partit del teu mòbil. El taller es va 
dur a terme els dimarts des del 2 fins al 30 de maig de 2017. Varen participar-hi 
28 alumnes. 

El reconeixement d’haver cursat 200 hores consecutives el varen obtenir 5 alumnes 
del programa La UOM a Eivissa. 
 

● La UOM als Pobles d’Eivissa: del 10 de maig al 5 de juny de 2017. 
Programa de 15 hores amb la participació de Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa 
Talaia i Sant Antoni de Portmany, i un cicle de tres conferències a Sant Joan de Labritja, 
Sant Jordi, Sant Rafel i Jesús. 
Total a Eivissa: 74 + 106 = 180 alumnes. 
 
Formentera 
 
● La UOM a Formentera: del 3 de març al 2 de juny de 2017. 
Cicle de set conferències, tres a Sant Francesc de Formentera, tres a Sant Ferran de ses 
Roques i una al Pilar de la Mola. 
Total a Formentera: 56 alumnes. 
 
Altres activitats  
 
● Durant el segon semestre del curs s’han realitzat quatre Cafès Debat de la UOM, que 
són: 
¾ La dona i el sostre de vidre, a càrrec de la doctora Francesca Salvà Mut. El dimecres 

8 de març de 2017. 
¾ Trumpeconomics: amb ell arribà l’escàndol, a càrrec del doctor Javier Capó. El 

dimarts 4 d’abril de 2017. 
¾ De la sequera a les inundacions en menys d’un any. El com i el perquè, a càrrec del 

doctor Agustí Jansà Clar. El dijous 4 de maig de 2017. Aquesta sessió es va haver 
d’anul·lar per motius personals del ponent. 

¾ Qüestions legals del lloguer turístic, a càrrec del doctor Joan Franch Fluxà. El dijous 
25 de maig de 2017. 

 
● Un total de 10 alumnes del projecte final de Voluntariat Social i Cultura han realitzat 
deu hores de pràctiques a les entitats següents: Amics de la Terra, Creu Roja de les 
Balears, GOB, Projecte Home i Zaqueo. 
 
● Assistència i participació al VIII Seminari de treball de l’AEPUM a la Universitat de 
Salamanca (29-30 de setembre de 2016). 
 



● Assistència i participació a la reunió de la Xarxa Vives Sectorial de programes Sèniors 
a la Universitat Rovira i Vigili de Tarragona (2-3 de febrer de 20176). 
 
● Participació a la presentació del catàleg de recursos de l’Observatori de les persones 
majors de Mallorca, presentant els programes de la UOM (17 de març de 2017). 
 
● Assistència i participació al XV Encuentro Nacional de Programas Universitarios para 
Mayores i a l’Assemblea de l’AEPUM a la Universitat de Santiago de Compostel·la (12-
14 de juny de 2017). 
 
● Suport a activitats de l’Associació d’Alumnes i Exalumnes de la UOM. 
 

 
 


