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PROGRAMA D’ACOLLIDA I ORIENTACIÓ PER ALS ESTUDIANTS/ES 

D’INTERCANVI. SETEMBRE DE 2009 
 

Primer dia: dilluns 21 de setembre de 2009 
Acte de benvinguda i aperitiu: 11 hores a la sala d’actes de l’edifici Son Lledó 
Es presentarà els tutors/es acadèmics, coordinadors/es de mobilitat i els membres del SRI, i es donarà informació 
sobre els cursos de català i castellà, una guia sobre aspectes pràctics i acadèmics de l’estada i informació sobre 
Palma. 
 
El programa de Benvinguda per a l’alumnat d’intercanvi coincideix amb les Jornades d’Acolliment de l’alumnat 
de nou ingrès a la UIB. Per aquest motiu també podeu participar a les activitats programades per a ells. 
 
14 hores: Dinar gratuït als Propileus 
 
Segon dia: dimarts 22 de setembre de 2009 
Per poder difondre millor la informació, es faran 2 grups d’acord amb la lletra del primer llinatge. 

 

GRUP 1: A-L 

Reunió informativa: 10 h. A l’edifici Son 
Lledó.  
Es donarà informació sobre els tràmits 
administratius que cal fer en arribar a la UIB: 
notificar l’arribada al SRI, contactar amb el 
tutor o coordinador acadèmics, matricula, 
targeta d’estudiant i ciutadana-EMT, entre 
d’altres. 
 
Visita guiada pel campus: 11 hores al Servei 
d’Informació.  
Es farà un recorregut guiat pel campus 
universitari, i es visitaran especialment les 
instal·lacions esportives, els menjadors 
universitaris (Son Lledó i Gaspar Melchor de 
Jovellanos), el Servei d’Informació, el Servei 
lingüístic, Cas Jai (Servei Mèdic) i els edificis 
docents. 

 

GRUP 2: M-Z 

Visita guiada pel campus: 10 hores al Servei 
d’Informació.  
Es farà un recorregut guiat pel campus 
universitari, i es visitaran especialment les 
instal·lacions esportives, els menjadors 
universitaris (Son Lledó i Gaspar Melchor de 
Jovellanos), el Servei d’Informació, el Servei 
Lingüístic, Cas Jai (Servei Mèdic) i els edificis 
docents. 
 
Reunió informativa: 11 h. A l’edifici Son 
Lledó.  
Es donarà informació sobre els tràmits 
administratius que cal fer en arribar a la UIB: 
notificar l’arribada al SRI, contactar amb el 
tutor o coordinador acadèmic, matricula, targeta 
d’estudiant i ciutadana-EMT, entre d’altres. 

 
Presentació del curs de català: ( per ambdós grups) 12.30 h a la sala d’actes de l’edifici  Son Lledó. 
 
14 hores: Dinar gratuït al Propileu 
 
Tercer dia: dimecres 23 de setembre de 2009 
VISITA GUIADA PEL CENTRE DE PALMA 
Lloc de trobada. Plaça de Cort (Ajuntament) 
Hora: 10 hores 
 
Quart dia: dijous 24 de setembre de 2009 
Excursió a Sóller i al Port de Sóller amb el ferrocarril i el tramvia que uneix aquest poble amb la ciutat de Palma 
des de 1912, a través de 27 km de bells paisatges. Aquest ferrocarril conserva el seu caràcter i l’estructura 
original.  
Punt de trobada: Plaça d’Espanya 
Hora: 12.30 h 
Preu : 10 euros 
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La tornada a Palma està prevista a les 19 hores.  
 
Cinquè dia: divendres 25 de setembre de 2009 
Sopar. SKALOP ( carrer Foners, 4) veure mapa adjunt 
Hora: 21 h. 
Preu del menú : 12 euros 
 
Cursos d’idiomes 

Castellà: la presentació dels cursos de castellà i les proves de nivell seran dia 2 d’octubre a les 9,30 hores a l’aula 
1 de l’edifici Ramon Llull. 
Inici dels cursos dia 7 d’octubre.  
 
 
PER PODER ANAR A L’EXCURSIÓ DE SÓLLER I AL SOPAR S’HA DE PAGAR L’IMPORT 
CORRESPONENT ABANS DE DIMECRES 23 DE SETEMBRE. 
 
EXCURSIÓ= 10 euros 
SOPAR= 12 euros 
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