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Els professors i el personal tècnic es desplaça als centres educatius que ho sol·licitin per informar i orientar els 
joves i les famílies en relació amb els estudis superiors, divulgar temes d’interès actual i facilitar el procés de 

transició a la Universitat.

Xerrades

• Què hi ha després de l’ESo?, per a estudiants de 3r i 4t d’ESO
• Un camí, distintes direccions, per a estudiants de 1r de 
batxillerat i CFGS
• Els meus fills acaben l’ESo. Què poden fer?, per a pares i mares 
d’estudiants de 3r i 4t d’ESO
• La Universitat, una nova oportunitat, per a persones més grans 
de 25, 40 i 45 anys
• El turisme a les Illes Balears, per a estudiants de 3r i 4t d’ESO, 
de batxillerat i CFGS i més grans de 25, 40 i 45 anys
• L’economia pot canviar el món, per a estudiants de 3r i 4t 
d’ESO,  de batxillerat i CFGS i més grans de 25, 40 i 45 anys

Tallers

• Try engineering.  
Tallers pensats per 
despertar l’enginy i la 
creativitat entre els 
estudiants d’ESO i 
batxillerat

Exposicions

• EXPoSAC. El Servei d’Activitats 
Culturals ofereix una sèrie 
d’exposicions itinerants de creació 
pròpia que cedeix gratuïtament als 
centres educatius.

La UIB et visita

EIVISSA I FoRmEnTERA
mEnoRCA



http://seras.uib.cat/centres-educatius/Eivissa-Formentera/

http://seras.uib.cat/centres-educatius/Menorca/

Obrim de pinte en ample la Universitat per donar a conèixer els estudis de grau,
les instal·lacions i els serveis.

Vine a la UIB 

Activitats al campus de la UIB a Palma*

• Vine a Palma: Coneix el campus universitari. 
Activitats i tallers per conèixer de prop els estudis 
de grau, els serveis i les insta·lacions, adreçats a 
estudiants de 1r de batxillerat i CFGS

Alumnes d’Eivissa i Formentera: dia 31 de març 
de 2017
Alumnes de Menorca: dia 24 de març de 2017

• VIII Campus Cientificotècnic d’Estiu. Setmana 
de pràctiques al campus de Palma per potenciar 
l’interès per la ciència i la tecnologia per a 
estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxillerat. Del 26 al 
30 de juny de 2017

* Per tal de poder fer una previsió dels estudiants que 
volen participar en aquestes activitats, us pregam que 
feu una preinscripció

Jornades i trobades
• Destinació: UIB. Un matí per descobrir 
en primera persona què és la nostra 
universitat i la seva activitat quotidiana, 
per a estudiants de 3r i 4t d’ESO. Dia 20 de 
desembre de 2016

• Jornades de Portes obertes. Activitats 
per informar dels procediments d’admissió 
i donar conèixer els estudis de grau, els 
programes de mobilitat, les instal·lacions…, 
per a estudiants de 2n de batxillerat i CFGS. 

Eivissa i Formentera: dies 7 i 10 de febrer 
de 2017
Menorca: ies 27 de gener, 1 i 3 de febrer 
de 2017

• Trobada amb els pares i mares 
d’estudiants de batxillerat i CFGS. Per fer 
un primer tast del que serà la Universitat 
del seus fills i filles i resoldre dubtes  sobre 
els procediments d’admissió, beques i 
ajuts, programes de mobilitat… Dia 9 de 
maig de 2017

• Trobada amb els més grans de 25, 40 
i 45 anys. Per donar a conèixer l’oferta 
d’estudis de grau, els procediments 
d’admissió i els programes de mobilitat... 
Dia 16 de maig de 2017

Experiments de laboratori
• Demolab i Demotec. Experiments al 
laboratori de ciències i tecnologia, per a 
estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxillerat. 

Eivissa: dies 6, 7 i 8 de març de 2017
Menorca: dies 10 i 11 d’abril de 2017

Presentacions dels estudis de 
grau
• Els Dimarts a la UIB. Els professors 
de la UIB fan una primera aproximació 
dels estudis de grau als estudiants de 
secundària, perquè la tria sigui més fàcil. 
Dies 8, 15, 22 i 29 de novembre i 13 de 
desembre de 2016

Activitats a la seu universitària



Recursos per al professorat 

 Unitat d’Atenció a 
l’Alumne (UAA)

 Seu universitària 
d’Eivissa i Formentera

 Seu universitària de 
Menorca

 Centres universitaris 
municipals 

 Oficina Universitària de 
Suport a Persones amb 
Necessitats Especials

 Unitat d’Assessorament 
Psicològic Infantil (UAPI)

 Programa d’Orientació i 
Transició a la Universitat 
(POTU)

 Programa 
d’Assessorament 
Psicològic i Educatiu
(PROAP-UIB)

 Protocol d’atenció a l’alumnat amb 
necessitat de suport

 Protocol d’identificació i avaluació de 
l’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals

 Pàgines blaves dels estudis de grau

 ABCD UIB

 Guies bàsiques de la UIB

 Butlletins Informatius de l’IRIE

 Anuari de l’Educació de les Illes 
Balears 

 Quaderns de Didàctica Plàstica

 Formació permanent del professorat

 no universitari: IRIE i SAC

 Accés a la biblioteca de la UIB 

 Llistes de distribució de la UIB 

 Xarxa d’Instituts Connectats pel Canvi 

Formació i participació

Publicacions i materialInformació

 Activitats amb Scratch, per 
a estudiants de tercer cicle de 
primària i ESO

 Concurs Destinació: UIB, per 
a estudiants de 3r i 4t d’ESO

 Concurs d’imatge Què 
és per a mi la UIB?, per a 
estudiants de tercer cicle de 
primària

 Concurs de recerca sobre 
els llocs significatius de Ramon 
Llull, per a estudiants de 4t 
d’ESO i batxillerat

 FIRST LEGo League, per a 
estudiants de 10 a 16 anys 

 Lliga de Debat Escolar, 
per a estudiants de 4t d’ESO i 
batxillerat

 miniolimpíada d’Economia, 
per a estudiants de 3r i 4t d’ESO

 miniolimpíada de Física i 
Química, per a estudiants de 4t 
d’ESO

Participa amb la UIB

http://seras.uib.cat/

Convocam proves, premis i concursos amb la finalitat de 
difondre la importància dels estudis superiors entre el futur 
alumnat i facilitar la seva incorporació a la Universitat.

 olimpíades per a estudiants de 2n de 
batxillerat
· Olimpíada d’Anglès 
· Olimpíada de Biologia
· Olimpíada de Dibuix Artístic
· Olimpíada d’Economia
· Olimpíada de Física
· Olimpíada de Filosofia
· Olimpíada de Geografia
· Olimpíada d’Història
· Olimpíada d’Història de l’Art
· Olimpíada de Llengües Clàssiques
· Olimpíada de Matemàtiques
· Olimpíada de Química 

 Premis d’investigació del Consell 
Social de la UIB, per a estudiants de 
batxillerat i CFGS

 Programa Estalmat, per a alumnes de 
12 i 13 anys

 Proves Cangur, per a estudiants de 
tercer cicle de primària

 Proves Cangur, per a estudiants de 
secundària 

Disseny: Direcció de l’Estratègia de la Comunicació i Promoció Institucional de la UIB. http://dircom.uib.cat/
Fotografia: A. Costa D
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