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La Seu de la Universitat a Eivissa es creà amb l’ànim d’oferir una atenció 

personalitzada a fi d’atendre les necessitats dels estudiants universitaris de la UIB i de 

tota la societat pitiüsa, dinamitzar la cultura de la comunitat universitària, posant a 

l’abast dels estudiants i de totes les persones interessades els recursos humans i 

tècnics necessaris, i aconseguir un mateix model universitari a tot el conjunt de les 

nostres illes. 

 

Dades de la Seu universitària d’Eivissa i Formentera 

 

Curs 1998-99: s’estrena l’anomenada Extensió Universitària d’Eivissa i Formentera 

(actualment Seu universitària) a l’edifici del carrer Bes (cedit pel Consell Insular 

d’Eivissa). 

Curs 2012-13: trasllat a l’ edifici actual, anomenat Antiga Comandància, cedit també 

pel Consell Insular d’Eivissa. L’edifici fou inaugurat el dia 8 d’octubre de 2012. 

 

Personal actual 

Personal d’administració i serveis: 8  

Professorat associat: 38 

Coordinadors d’estudis a Eivissa: 2 

 

Instal·lacions actuals 

Edifici de 6 plantes 

13  aules, 7  equipades amb videoconferència 

Laboratori d’Infermeria 

Aula d’informàtica i carro mòbil amb 15  portàtils 

2 espais de consergeria 

Serveis administratius 

2 sales d’actes, amb capacitat per a 116 i 224 persones respectivament 

Biblioteca 
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Implantació d’estudis 

Curs 1997-98: Mestre. Educació Infantil (rotació: Llengua Estrangera, Educació 

Especial, Educació Infantil) 

Curs 1998-99: Ciències Empresarials 

Curs 2002-2003:  diplomatura d’Infermeria 

Curs 2003-2004: Psicopedagogia (2n cicle) 

Curs 2005-2006: Dret 

Curs 2006-2007: Administració i Direcció d’Empreses (2n cicle) 

Curs 2009-10: canvi al grau (Educació Infantil, Administració d’Empreses, Dret i 

Infermeria) 

 

Màsters 

Màster en Tecnologia Educativa 

Màster en Audició i Llenguatge 

Màster Universitari en Educació Inclusiva 

Màster Universitari en Formació del Professorat. 

 

Altres 

Títol Superior de Turisme 

Curs de primer cicle de Tècniques en Telemàtica i Informàtica 

Graduat en Seguretat i Ciències Policials. 

 

Total de titulats durant aquests 18 anys: 

624 
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L’Institut de Ciències de l’Educació ha realitzat diverses activitats al llarg dels anys: 

Cursos varis oberts a tota la comunitat 

Cursos de Formació Permanent del Professorat no Universitari 

Cursos per al professorat de la Seu 

Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) (actualment Màster eN Formació del Professorat) 

Pla de Reciclatge de català. 

 

La UOM i La UOM als Pobles 

 

La FUEIB ha realitzat diferents cursos, d’especialista, d’expert universitari i de màster al llarg 

dels anys 

-Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori  

-Expert Universitari en Gestió de Serveis de Salut 

La Seu és des d’aquest curs centre examinador de Coneixements Constitucionals i 

Socioculturals d'Espanya (CCSE) i dels diferents nivells del Diploma d'Espanyol com a Llengua 

Estrangera (DELE). 

 

 

 

 

 

 


