
 

 
Seu de la UIB a Eivissa i Formentera 

 
Memòria del curs 2007-2008 

 
El curs acadèmic 2007-2008 es va inaugurar el dia 8 d'octubre de 2007 a la sala d'actes 
de la Seu universitària. La lliçó inaugural fou a càrrec del doctor Lluís Mas, catedràtic 
de Física Teòrica de la UIB, amb el títol «Cosmologia, nou vocabulari». 
 
Els estudis oficials que s'han impartit a la Seu universitària durant el curs foren els 
següents: 
 
Primer, segon i tercer de Ciències Empresarials, amb 132 alumnes matriculats.  
Administració i Direcció d’Empreses (ADE), amb 1 alumne matriculat. 
Segon i tercer de Mestre, Educació Especial, amb 50 alumnes matriculats. 
Segon de Psicopedagogia, amb 2 alumnes matriculats (sense docència). 
Primer, segon i tercer d'Infermeria, amb 54 alumnes matriculats. 
Primer, segon i tercer de Dret, amb 23 alumnes matriculats. 
Primer i segon del títol propi de Graduat en Seguretat i Ciències Policials, amb 32 
alumnes matriculats. 
Primer, segon i tercer d’Educació Social en Línia, amb 7 alumnes matriculats. 
Primer de Mestre, Educació Infantil, amb 26 alumnes matriculats. 
Això fa un total de 327 alumnes matriculats, dels quals 91 foren de nou ingrés. 
 
El nombre de graduats als diferents estudis ha estat de:  
8 a Ciències Empresarials, 12 a Mestre, Educació Especial, i 11 a Infermeria. 
 
La docència dels estudis esmentats ha suposat un total aproximat de 6.531 hores, 
distribuïdes en 3.136 hores de classe per videoconferència, 1.152 hores de seminaris, i 
2.243 hores de classes presencials.  
 
Respecte del professorat propi de la Seu, hem comptat amb un total de 36 professors 
que imparteixen un total de 53 assignatures, distribuïts de la manera següent: 
 
Pel que fa a altres activitats dutes a terme a la Seu, cal destacar els 267 matriculats a 
l'Institut de Ciències de l'Educació, els 65 matriculats a les activitats del Servei 
d'Activitats Culturals en col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació, els 175 
matriculats a la vuitena edició de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera i els 49 
matriculats a la Universitat Oberta per a Majors. 
 
Quant als cursos de postgrau, es realitzà el Curs d’Especialista en Igualtat 
d’Oportunitats, amb 1 alumne matriculat, i el curs d’Expert Universitari en Educació per 
a la Salut en la Infància i l’Adolescència, amb 15 alumnes matriculats. 
 
 
 
 
 
 



A l'apartat d'activitats acadèmiques i culturals complementàries, destacam, entre 
d'altres, les següents: 
 

o Olimpíades de la UIB: Història, Art, Química, Economia, Biologia 
i Geografia 

o I Trobada de la UIB amb Tutors/es de Batxillerat de les Illes 
Balears 

o III Setmana de l’Emprenedor 
o Jornades de Fiscalitat (Escola d’Empresarials) 
o Curs d’Habilitació Infantil 0-3 anys (ICE) 
o Cicle Tallers de Salut (Escola d’Infermeria) 
o Curs d’habilitació per a tutors del CAP 
o Fòrum de l’Ocupació 
o Club de Borsa 
o Jornades EEES 
o Associació de Tècnics Tributaris. Delegació de Balears 
o Conselleria d’Educació 
o Exàmens de la UOC 
o Jornades informatives de Portes Obertes de la UIB 
o Oposicions dels cossos administratius del Govern balear 
o Cursos de l’EBAP 
o Ajuntament d’Eivissa (jornada Eivissa Crea) 
o IBANAT 
o Cursos i jornades del Consell Insular d’Eivissa 
o Jornades del CEP (Conselleria d’Educació i Cultura) 
o Presentació de la revista Eivissa Crea (Institut d’Estudis 

Eivissencs) 
o Conferències per a titulats mercantils. 

 
 
Any acadèmica 2008-2009 
 
L’any acadèmic 2008-2009 la UIB implantarà quart curs de la llicenciatura de Dret, 
tercer de la Diplomatura d'Educació Social (en línia), i tercer de Graduat en Seguretat i 
Ciències Policials (títol propi). Així mateix s’incorporaran totes les assignatures del 
segon cicle de la llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses, estudi que passa 
a horari d’horabaixa cercant millorar l’adaptació als usuaris. 
 
També es duu a terme la implantació gradual de l’especialitat de Mestre, Educació 
Infantil, i es deixa de fer l’especialitat d’Educació Especial. Gràcies a l’esforç de la 
Facultat d’Educació s’han pogut ampliar el numerus clausus de l’especialitat 
d’Educació Infantil a 35 places per donar resposta a la demanda existent d’aquest estudi. 
 
Aquest curs gaudirem de l’ampliació de tres aules a la Seu, i de l’adaptació i la millora 
d’espais destinats als alumnes, com també de les millores introduïdes en la recepció de 
la videoconferència.  
 
 
 
 
 



Consells assessors de la Seu 
 
L’actual equip rectoral ha apostat per la creació i posada en marxa dels consells 
assessors, tant intern (amb representació d’alumnes, professors i personal 
d’administració i serveis) que intenta reconduir i canalitzar les demandes i aspiracions 
dels diferents col·lectius de la Seu; com el Consell Assessor Extern, que avui mateix 
s’ha constituït i del qual esperam que guiarà el futur de la Seu universitària a les illes 
d’Eivissa i Formentera, adaptant-se així a les necessitats i el compromís dels diferents 
actors socials de les Illes.  
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