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Memòria acadèmica 2021-2022 

Universitat Oberta per a Majors (UOM) 

La UOM a Mallorca 

• Títols propis de la UOM (campus universitari): de l’1 d’octubre de 2021 al 31 de maig de 
2022. 
o El Diploma Sènior, títol propi de la UIB, consta de tres cursos (500 hores). 
o Els diplomes d’especialització de la UOM són títols propis de la UIB (100 hores): 

- Diploma d’especialització en Art i Cultura de les Illes Balears. 
- Diploma d’especialització en Ciència per a la Vida Quotidiana. 

Total d’alumnes al campus: 94 + 87 + 55 = 236 alumnes. 

• Cicle de conferències La UOM als barris de Palma: del 26 de gener al 12 de maig de 2022. 
És un programa de cinc conferències, de temes diversos, que es duu a terme a quatre barris 
de Palma (Son Real, es Rafal Vell, Sant Jordi i Ses Veles). 
Total de La UOM al barris de Palma: 23 + 30 + 59 + 31 = 143 participants. 

• La UOM arreu de Mallorca: del 2 de maig al 10 de juny de 2022. 
És un programa de cinc conferències, de temes diversos, que es duu a terme a 13 
pobles de Mallorca (Algaida, Calvià, Campos, Deià, Felanitx, Inca, Llucmajor, 
Manacor, Petra, Pollença, Sencelles, Sineu i Sóller). 

Total de La UOM arreu de Mallorca: 60 + 33 + 48 + 47 + 32 + 21 + 55 + 13 + 24 + 9 
+ 16 + 76 + 45 = 479 alumnes. 

• Píndoles de la UOM: del 16 de desembre al 27 de maig de 2022. 
És un programa de cinc rutes comentades per la ciutat de Palma, (Germanies 500, 
Passejam pel modernisme, Passejam per l'Eixample: El raval de Santa Catalina, 
Passejam per l'Eixample: El barri de Pere Garau, Visitant Can Balaguer). 
Total de Píndoles de la UOM, Palma: 30 + 30 + 15 + 15 + 15 = 105 participants. 

La UOM en Línia 

• Curs Camins d'anada i tornada. L'emigració de les Illes Balears entre els segles XVIII i XIX: del 
2 de maig al 5 de juny de 2022. 
Total de La UOM en Línia: 4 alumnes. 
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Lliga de Debat Sènior de la UOM 

La UOM posa en marxa el curs Lliga de Debat Sènior de la UOM. S’han conformat 3 
equips d’entre tres i quatre membres i s’ha dut a terme una formació prèvia i una 
petita lliga entre ells, amb una final celebrada al Parlament de les Illes Balears. 
L’equip guanyador (Cercaraons) ha representat la UIB a la I Lliga de Debat Sènior de 
la Xarxa Lluís Vives, celebrada a la Universitat Autònoma de Barcelona els dies 4 i 5 
de maig de 2022. 

La UOM a Menorca 

• La UOM a Menorca: del 29 d’octubre de 2021 al 21 de març de 2022. 
Programa de 60 hores de durada més activitats complementàries que s’ha dut a 
terme a cada un d’aquests tres municipis: Alaior, Ciutadella i Maó. 
Total a Menorca: 41 + 85 + 36 = 162 alumnes. 

• La UOM arreu de Menorca: del 25 d’abril al 27 de maig de 2022. 
És un programa de cinc conferències, de temes diversos, que s’ha dut a terme a 
tres pobles de Menorca (es Castell, Ferreries i Sant Lluís). 
Total a La UOM arreu de Menorca: 20 + 21 + 10 = 51 alumnes. 

La UOM a Eivissa 

• La UOM a Eivissa: del 15 d’octubre de 2021 al 26 de maig de 2022. 
Programa de 60 hores de durada que s’ha dut a terme a la Seu universitària 
d’Eivissa i Formentera.  
Total de La UOM a Eivissa: 111 alumnes. 

• La UOM arreu d’Eivissa: del 26 d’abril al 27 de maig de 2022. 
És un programa de cinc conferències, de temes diversos, que s’ha dut a terme a 
tres pobles d’Eivissa (Sant Joan de Labritja, Santa Eulària des Riu, Sant Antoni de 
Portmany, Sant Jordi de ses Salines i Sant Josep de sa Talaia). 
Total a La UOM arreu d’Eivissa: 28 + 22 + 35 + 34 + 15 = 134 alumnes. 

La UOM a Formentera 

• La UOM a Formentera: del 4 de febrer al 13 de maig de 2022. 
És un programa de set conferències, de temes diversos, que s’ha dut a terme a 
Formentera. 
Total a La UOM a Formentera: 56 alumnes. 
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Altres activitats 

• La lliçó inaugural del curs de la UOM a les illes d’Eivissa, Menorca i Mallorca fou 
impartida pel Dr. Damià Gomis, professor del Departament de Física de la UIB, amb 
el títol Emergència climàtica i transició energètica a les Illes Balears. 

• Participació a la trobada anual del Grup de treball de Programes Sènior de la Xarxa 
Vives, celebrada a la Universitat Autònoma de Barcelona els dies 4 i 5 de maig de 
2022. 

• El dia 26 de maig de 2022 es dugueren a terme els lliuraments de certificats i 
diplomes als alumnes del programa La UOM a Menorca del curs 2021-22. 

• El dia 22 de juny de 2022 es dugué a terme, a la Seu universitària d’Eivissa i 
Formentera, el lliurament de certificats i diplomes als alumnes del programa La 
UOM a Eivissa del curs 2021-22. 

• El dia 12 de juliol de 2022 es dugué a terme el lliurament de certificats i diplomes 
als alumnes dels Títols propis de la UOM del curs 2021-22. 

• Suport a activitats de l’Associació d’Alumnes i Exalumnes de la UOM a Mallorca i a 
Eivissa. 

• Durant el curs 2021-22 s’ha participat en el projecte europeu Erasmus+ Dali-Data 
Literary for Citizenship. 

 


