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20ANYS#UOM
ACTIVITATS
LUDICOCULTURALS

• Representació teatral
• Trobada Poeticomusical
• Projecció d’una pel·lícula amenitzada amb  
música de piano en directe
• Exposició de fotografies de la UOM i de 
l’AUOM
• Activitat intergeneracional
• XIII Festival Coral de Primavera de
l’Associació d’Alumnes i Exalumnes de la UOM
• Diada de la UOM

Disseny: Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional de la UIB. http://dircom.uib.cat/
Fotografies: Liberto Macías

Vicerectorat
de Projecció Cultural,
Universitat Oberta
i Seus Universitàries

Universitat
Oberta per a
Majors UOM

ACTIVITATS
ACADÈMIQUES

• Cafès Debat
• Jornades tècniques
• Cicle de conferències
• Taula rodona

Programa impulsat per la Universitat de les Illes Balears amb
la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” i El Corte Inglés



ACTIVITATS ACADÈMIQUES

Representació teatral
sala Magna de l’edifici Guillem Cifre de Colonya, a les 19.30 hores
Dimarts 27 de febrer, Entremès de l’adúltera de París, a càrrec del grup UOM (un o més) 
TEATRE

Trobada Poeticomusical
sala d’actes de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, a les 19.15 hores
Dimecres 21 de març. 

Projecció d’una pel·lícula amenitzada amb música de piano en 
directe
sala d’actes de l’edifici Sa Riera, a les 19.30 hores
Divendres 13 d’abril

Exposició de fotografies de la UOM i de l’AUOM per recordar aquests 
20 anys de trajectòria
edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

Activitat intergeneracional
al campus universitari, a les 10 hores
Dissabte 12 de maig, Ciència per a Tothom, en què l’alumnat de la UOM amb els seus nets 
participen en activitats i jocs científics

XIII Festival Coral de Primavera de l’Associació d’Alumnes i 
Exalumnes de la UOM
Del 25 al 27 de maig al Monestir del Secar de la Real

Diada de la UOM
al campus universitari de 10 a 17 hores
Divendres 1 de juny, Gran festa final amb activitats d’itineraris de marxa nòrdica, ball de bot, 
dinar de germanor i actuació del grup d’havaneres de l’AUOM D’Anada i Tornada

Taula rodona
sala d’actes de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, a les 19.15 hores

Dimecres 16 de maig, Aprendre no té edat: el repte de la UOM, a càrrec del doctor Llorenç 
Huguet, la doctora Carmen Orte, la doctora M. Antònia Manassero i la doctora Joana M. Seguí.
Moderador: doctor Antoni Gamundí.

ACTIVITATS LUDICOCULTURALS

Cafès Debat
cafeteria de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, a les 15.30 hores

- Dimecres 31 de gener, Ciberassetjament escolar (ciberbullying): impactes i conseqüències, a 
càrrec de la doctor Rubén Comas, professor del Departament de Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l’Educació de la UIB.
- Dimarts 20 de febrer, Són canvi climàtic totes les exageracions meteorològiques?, a càrrec 
del doctor Agustí Jansà, meteoròleg de l’Estat jubilat i col·laborador honorífic del Departament 
de Física de la UIB.
- Dijous 8 de març, La violència de gènere: què és i què no és, a càrrec de la doctora Victoria A. 
Ferrer, professora del Departament de Psicologia de la UIB.
- Dilluns 9 d’abril, Paisatge i territori com a referents del turisme i la sostenibilitat de les Illes 
Balears, a càrrec del senyor Esteve Bardolet, col·laborador honorífic del Departament d’Econo-
mia Aplicada de la UIB.
- Dilluns 7 de maig, Els límits de les decisions del pacient, a càrrec de la doctora Cristina Gil, 
professora del Departament de Dret Privat de la UIB.

Jornades tècniques
sala d’actes de l’edifici Sa Riera

- 8 i 9 de febrer: IV Trobada de Programes Sènior de les Universitats de la Xarxa Vives, amb el 
títol «La metodologia dels Programes Universitaris per a Majors» (edifici Sa Riera)
- 26 i 27 d’abril: IX Seminario de Trabajo de la Asociación Estatal de Programas Universitarios 
para Mayores, amb el títol «La diversidad generacional en los Programas Universitarios para 
Mayores» (edifici Sa Riera)

Cicle de conferències
sala d’actes de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, a les 19.15 hores

- Dimecres 14 de febrer, La dimensió internacional del pintor Miquel Barceló, a càrrec de la 
doctora Mercè Gambús, professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les 
Arts de la UIB.
- Dilluns 5 de març, Guillem Colom, un savi de la naturalesa, a càrrec del doctor Guillem 
Mateu, professor del Departament de Biologia de la UIB.
- Dilluns 16 d’abril, Francesc de Borja Moll: l’home enamorat de les paraules, a càrrec de la 
doctora Caterina Valriu, professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General 
de la UIB.
- Dimecres 2 de maig, Cristòbal Serra, heterodòxia i escriptura, a càrrec del doctor Jaume 
Garau, professor del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la UIB.
- Dilluns 28 de maig, El cervell electrònic: què és la intel·ligència artificial i com està canviant 
la manera en què vivim, a càrrec del doctor Juan F. Huguet, professor del Departament de 
Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.


