
 

 

 

 

PROGRAMA D’ACOLLIDA I ORIENTACIÓ PER ALS ESTUDIANTS/ES 

D’INTERCANVI. SETEMBRE DE 2008 
 

Primer dia: Dilluns 22 de setembre de 2008 

Acte de benvinguda i aperitiu: 11 hores a la sala d’actes de l’edifici Anselm Turmeda. 

 

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. 

 

Segon dia: Dimarts 23 de setembre de 2008 

Reunió informativa: 10 hores a la sala d’actes de l’edifici Anselm Turmeda. 

 

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, matriculació, targeta d’estudiant i 

ciutadana-EMT, entre d’altres. 

 

Visita guiada pel campus: 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.  

 

Presentació del curs de català: 13 hores a la sala d’actes de l’edifici Anselm Turmeda. 

 

Tercer dia: Dimecres 24 de setembre de 2008 

Visita guiada pel centre de Palma. Palma Monumental.:  

Punt de trobada: Plaça de Cort 

Hora: 10.30 hores 

 

Quart dia: Dijous 25 de setembre de 2008 

Sopar. Restaurant Celler Sa Premsa 

Punt de trobada:. A les 21 hores a la Plaça d’Espanya. 

Preu del menú: 17 euros per persona 

 

Cinquè dia: divendres 26 de setembre de 2008 

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.  

Hora: 12.30 h 

Punt de trobada: plaça d’Espanya (davant l’estàtua de Jaume I).  

Preu:     10 euros       (bitllet del tren + tramvia). 

La tornada a Palma està prevista a les 19 hores.  

 

Cursos d’idiomes 

Català: la presentació del curs de català serà el dia 23 de setembre a les 13 hores a la sala d’actes de 

Anselm Turmeda.  

Castellà: la presentació dels cursos de castellà i les proves de nivell seran el dia 3 d’octubre a les 9.30 

hores (pendent lloc) 


