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PROGRAMA D’ACOLLIDA I ORIENTACIÓ PER ALS ESTUDIANTS 

D’INTERCANVI. SETEMBRE DE 2012 
 

Primer dia: dilluns 17 de setembre de 2012 
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, i informació sobre Palma. 
 
Segon dia: dimarts 18 de setembre de 2012 
 

Reunió informativa: 10 hores 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, matrícula, 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 Llingüístic, Cas Jai (Servei Mèdic) i els edificis docents. 
 
Presentació del curs de català: 12.30 hores a la sala d’actes de l’edifici  SON LLEDÓ 
 
Dinar a la Residència Universitària ( oferit per la Fundació General de la UIB)  
 
Tercer dia: dimecres 19 de setembre de 2012 
VISITA GUIADA PEL CENTRE DE PALMA 
Lloc de trobada: plaça de Cort (Ajuntament) 
Hora: 10 hores 
 
Quart dia: dijous 20 de setembre de 2012 
Excursió amb bus a les Coves del Drach i a Porto Cristo indrets situats a la costa oriental de l'illa. Les 
coves presenten un desenvolupament horitzontal proper als 2.400 metres de longitud i amaguen al seu 
interior un gran llac  considerat un dels majors llacs subterranis del món, on s'ofereixen diàriament 
concerts de música clàssica. 
Punt de trobada: Plaça d’Espanya (devant l’estatua de Jaume I) 
Hora: 8.30h 
Preu: aprox. 18 euros 
 
Cinquè dia: divendres 21 de setembre de 2012 
Sopar.  SKALOP . Carrer dels Foners, 4 
Preu del menú : 10 euros 
Hora: 21.00h 
 
Cursos d’idiomes 

Castellà: la presentació dels cursos de castellà i les proves de nivell seran el dia 5 de OCTUBRE a las  9.30 hores 
a l’edifici Ramon Llull (aula A01) 
 
PER PODER ANAR A L’EXCURSIÓ A LES COVES DEL DRACH I AL SOPAR S’HA DE PAGAR 
L’IMPORT CORRESPONENT ABANS DEL DIMECRES 19 DE SETEMBRE. 
 

EXCURSIÓ = 18 euros 
SOPAR = 10 euros 

 

 


