
www.uib.cat 

 

 

 

 

La Seu és una petita UIB, en el sentit que dóna els 

mateixos serveis que el campus de Palma a petita escala. 

Això suposa estar connectats i coordinats amb els diferents 

serveis i facultats de la UIB. 

 

Dades de la Seu universitària de Menorca 

 

Curs 1997-98: a l’espai cedit per l’IES Josep Miquel i 

Guàrdia d’Alaior. 

Curs 1998-99: s’estrena la llavors anomenada Extensió 

Universitària de Menorca, a l’edifici de Can Salort 

(inaugurat el 16 de desembre de 1998). 

Curs 2007-2008: ampliació de la Seu amb l’edifici de Santa 

Rita (inaugurat el 15 de març de 2007). 

 

Personal actual 

Personal d’administració i serveis: 8  

Professorat associat: 38 

Coordinadors d’estudis a Menorca: 2 

 

Instal·lacions actuals 

12 aules, 8 equipades amb videoconferència 

Sala de reunions, equipada amb videoconferència 

Laboratori d’infermeria 

Consergeria 

Serveis administratius 

Sala d’actes, equipada amb videoconferència 

Biblioteca 

Sala d’informàtica i carro mòbil de portàtils 
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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: 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 a grau (Educació Infantil, 

Administració d’Empreses, Dret i Infermeria) 

Curs 2014-15: grau de Turisme 

 

Màsters: 

Màster Universitari en Educació Inclusiva 

Màster Universitari en Formació del Professorat 

 

Altres: 

Curs de primer cicle de Tècniques en Telemàtica i Informàtica 

Graduat en Seguretat i Ciències Policials 

 

Total de titulats durant els 

18 anys: 568 

 

 

Institut de Ciències de l’Educació. H 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) 

Pla de reciclatge de català. 
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UOM i La UOM als Pobles de Menorca 

 

FUEIB. Ha realitzat diferents cursos, d’especialistes, d’expert 

universitari i màster al llarg dels anys. Exemples: 

MBA, Màster en Direcció d'Empreses de Serveis (MBA).  

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. 

Ofereix diferents serveis a la Seu (DOIP, pràctiques, contacte 

amb empreses, etc.). 

 

 

A més la Seu ha col·laborat amb diferents institucions, entitats 

i associacions de l’ illa i de fora. Per exemple: col·laboració 

amb  la Universitat de Boston, les universitats catalanes, l’IME 

etc. 

 


