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 Què hi ha després de l’ESO?
(4t d’ESO) 

 Un camí, distintes direccions
(1r de batxillerat i CFGS) 

 Directe a la Universitat
(2n de batxillerat i CFGS)

 El meu fill o filla acaba l’ESO. 
Què pot fer? 
(famílies de 3r i 4t d’ESO)

 La Universitat, una nova 
oportunitat
(més grans de 25, 40 i 45 anys)

 El turisme a les Illes Balears 
(4t d’ESO, batxillerat i FP)

 Fes de la teva passió la teva 
professió: animació i videojocs  
(4t d’ESO, batxillerat i FP)

 Cicle: Torna a l’Institut 
(4t ESO, batxillerat i FP)

 Cicle: Geografia, Conèixer 
el Territori 
(4t ESO, batxillerat i FP)

 Cicle: L’Economia Pot Canviar 
el Món 
(4t d’ESO, batxillerat i FP)

 Cicle: TDAH, Fòbies i Problemes 
de Conducta. Com actuar? 
(famílies)

 Combatre els estereotips 
de gènere (ESO) 

 Cicle: Try Engineering 
(ESO, batxillerat i FP)

 Cicle: La Volta al Món a 
Lloms d’un Punt Volat: Tallers 
d’Experimentació en Llengua i 
Literatura Catalanes 
(4t d’ESO batxillerat)

Fires i jornades 
d’orientació 

 #Tot és Química

 EXPOSAC

 FAPEL University Day. Palma
 Unitour. Palma

Al llarg del curs participam en jornades 
d’orientació als centres de secundària que 
ens ho demanen, i també en diverses fires

seras.uib.cat

Tallers

Exposicions

ACTIVITATS SERÀS UIB
2019-20

MALLORCA

La UIB

Vine

Participa

et visita

a la UIB

amb la UIB

Programa d’Orientació i Transició
a la Universitat (PORT-UIB)
Tel.: 971 17 24 36 / 20 27
seras@uib.cat
http://seras.uib.cat/portuib 

Unitat d’Atenció a l’Alumne (UAA)
Tel.: 971 10 10 70
alumnes@uib.cat 
http://saga.uib.cat

Oficina Universitària de Suport a Persones 
amb Necessitats Especials
Tel.: 971 17 28 34
oficinasuport@uib.es
http://oficinasuport.uib.cat

Programa d’Atenció a les Altes Capacitats 
Intel·lectuals (PACIS)
https://www.altascapacidades-pacis.com

Unitat d’Assessorament Psicològic Infantil 
(UAPI)
Tel.: 971 17 23 21
http://labcsd.uib.cat/Serveis/UAPI

Laboratori de Mediació, Resolució de 
Conflictes i Orientació Familiar
http://mediaciolab.uib.cat

Programa de Compètencia Familiar (PCF)
http://competenciafamiliar.uib.cat

Centres universitaris municipals
http://cum.uib.catD

ir
ec

to
ri

 b
às

icLa UIB
et visita

El professorat i el personal 
tècnic es desplaça als centres 
de secundària que ho sol·licitin 
per informar i orientar 
l’alumnat i les famílies sobre 
els estudis superiors, divulgar 
temes d’interès social i facilitar 
el procés de transició a la 
Universitat.

Xerrades/Conferències



Proves Cangur (ESO i batxillerat)

 Alemany com a Segona Llengua Estrangera 

 Anglès com a Primera Llengua Estrangera 

 Biologia

 Dibuix Artístic 

 Dibuix Tècnic 

 Economia 

 Filosofia 

 Física

 Geografia

 Història

 Història de l’Art

 Història del Món Contemporani

 Llengua i Literatura Catalanes 

 Llengua i Literatura Espanyoles 

 Llengües Clàssiques 

 Matemàtiques 

 Química

 III Certamen de projectes 
de química: Química i 
Sostenibilitat (3r i 4t d’ESO)

 Competició de reptes 
d’Scratch (ESO)

 Concurs de projectes amb 
Scratch (ESO)

 III Concurs de vídeos 
divulgatius de ciència i 
tecnologia Francisco J. García 
Palmer (ESO) 

 Celebra el teu millor 
somriure. Concurs de 
microvídeos o fotografia (ESO)

 First LEGO League (ESO)

 Premis d’investigació 
del Consell Social de la UIB 
(batxillerat i CFGS)

Olimpíades (batxillerat)

Miniolimpíades (4t d’ESO)

 Biologia i Geologia

 Economia 

 Filosofia

 Física i Química

Olimpíades, 
miniolimpíades 
i Proves Cangur

Concursos i premis

 Influencer, youtuber i bloguer. Els 
fenòmens de moda (famílies)

 Fortnite, un més a la família. L’addicció 
als videojocs (famílies)

 El difícil camí de l’adolescència 
(famílies de 1r i 2n d’ESO)

 El meu fill o filla acaba l’ESO. Què pot 
fer? (famílies de 3r i 4t d’ESO)

 Cicle: TDAH, Fòbies i Problemes de 
Conducta. Com actuar? (famílies)

 Cicle: Geografia, Conèixer el Territori 
(4t d’ESO, batxillerat i FP)

 Cicle: L’Economia Pot Canviar el Món 
(4t d’ESO, batxillerat i FP)

 El turisme a les Illes Balears
(4t d’ESO, batxillerat i FP)

 Fes de la teva passió la teva professió: 
animació i videojocs (4t d’ESO, batxillerat i FP)

 Any Internacional de la Taula Periòdica 
(societat en general)

Tallers i visites

 
 Cicle de tallers Un Estiu 

Diferent (ESO i batxillerat)

 XI Campus Cientificotècnic 

(4t d’ESO i 1r de batxillerat)

 III Campus Humanisticosocial 

(1r de batxillerat)

 Campus esportius de 

CampusEsport (ESO)

Activitats d’estiu

Tallers Els horabaixes a la UIB
 Enganxa’t al futur (1r i 2n d’ESO)

 Autoconeixement per prendre 
decisions (3r d’ESO)

 I ara, què? (4t d’ESO)

 Com gaudir de l’estudi: aprendre 
més i millor (ESO)

 Send nudes. A mi, això no em 
passarà (ESO)

 Estimar no és controlar (ESO)

 Fortnite, un més a la família. 
L’addicció als videojocs (3r i 4t d’ESO 
amb famílies)

 Espai compartit (3r i 4t d’ESO 
amb famílies)

 No saps què vols estudiar? Et 
proporcionam algunes claus per 
ajudar-te (1r de batxillerat)

 Cicle: Cine, Narrativa Transmedia 
y Fandom: Análisis de personajes de 
literatura universal, de ficción audiovisual 
contemporánea y creación colectiva de 
historias (ESO i batxillerat)

 Cicle: Escrituras Audiovisuales para 
Narrativas de Ficción: Cine y videojuegos 
(3r i 4t d’ESO i batxillerat)

 Cicle: La Volta al Món a Lloms d’un 
Punt Volat: Tallers d’Experimentació en 
Llengua i Literatura Catalanes (4t d’ESO i 
batxillerat)

 El còmic i la història: múltiples 
possibilitats (ESO i batxillerat)

 Fonts orals i ensenyament de la 
història (batxillerat)

 La història a través del cinema (ESO i 
batxillerat)

 La prehistòria de la fotografia: 
instruments i màquines prefotogràfiques 
(ESO i batxillerat)

 Els divendres, somriures ADEMA: 
HealthySmiles (ESO)

 Ens movem per la salut i la 
sostenibilitat (ESO)

 La doctora Smiles cerca un 
somriure sa (4t d’ESO)

 A la carta (ESO i FP)

 N’hi ha que neixen amb estrella, i 
n’hi ha que neixen estrellats (4t d’ESO, 
batxillerat i FP)

 Submergeix-te en el món de l’animació 
i dels videojocs (ESO, batxillerat i FP)

 Avaluació del perfil neuropsicològic 
de l’infant 
(ESO i famílies)

 Tractament de la por a la foscor a 
través de la realitat virtual (ESO i famílies)

Activitats aplicades 

Jornades i trobades

 T’ajudam a decidir 
(ESO, batxillerat, FP, famílies, i més grans 
de 25, 40 i 45 anys)

 Vine i xerram (ESO, batxillerat, FP, 
famílies, i més grans de 25, 40 i 45 anys)

 Jornada Jo també Puc Fer-ho 
(ESO, batxillerat i FP)

 Jornades de Portes Obertes al 
Campus Universitari (2n de batxillerat i 
CFGS i més grans de 25, 40 i 45 anys) 

 Jornada de Portes Obertes a la 
Facultat de Medicina 
(2n de batxillerat i CFGS i famílies i més 
grans de 25, 40 i 45 anys)

 Jornades de Portes Obertes a 
l’Escola Universitària d’Hoteleria de les 
Illes Balears (ESO, batxillerat i FP)

 Jornada de Portes Obertes a l’Escola 
Universitària d’Odontologia ADEMA 
(ESO, batxillerat, FP, famílies, i més grans 
de 25, 40 i 45 anys)

 Trobada amb els centres de 
secundària de les Illes Balears 
(professorat)

 Trobada amb els més grans de 25, 
40 i 45 anys

 Trobades amb les famílies (batxillerat 
i CFGS)

 VII Ciència per a Tothom (ESO, FP, 
més grans de 25, 40 i 45 anys, i societat en 
general)

 La Nit de la Recerca (societat en 
general)

 Setmana de la Ciència i la 
Tecnologia 
(ESO, batxillerat, FP i societat en general)

 ESTALMAT 
(estudiants de 12 i 13 anys)

 MENTORiment 
(3r i 4t d’ESO, batxillerat i FP amb 
altes capacitats intel·lectuals)

Programes formatius

 Arqueòdrom (ESO)

 Demolab 
(4t d’ESO i 1r de batxillerat)

 Demotec 
(4t d’ESO, FP i 1r de batxillerat)

Treballs pràctics

Participa
amb la UIB

Vine a la UIB

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. Obrim de pinte en ample la Universitat per donar a conèixer els 

estudis de grau, les instal·lacions, els serveis, els recursos…

Xerrades/Conferències


