Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU)
El POTU té com a finalitats principals facilitar la incorporació de nous alumnes a la
Universitat, mitjançant la difusió de la importància de la formació superior entre els
alumnes de l’educació secundària, i millorar les relacions entre l’educació secundària i
la Universitat (http://seras.uib.cat/es/potu/). Desenvolupa les seves activitats amb la
col·laboració de la Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional
(DIRCOM). Durant el curs 2014-15 ha desenvolupat tota una sèrie d’activitats amb la
finalitat d’aconseguir els seus objectius, a la vegada que s’intenta millorar i enfortir les
relacions entre la Universitat i els centres de secundària de les Illes Balears.
A la pàgina web Seràs UIB (http://seras.uib.cat/es/), es disposa d’activitats d’informació
i d’orientació als centres de secundària, amb un nombre aproximat de 20.000 receptors
directes (alumnes, professorat i pares i mares d’alumnes). Destaquen les conferències de
motivació, amb un total de 116 sessions a les Illes Balears. Es distribueixen en 35
sessions per a 1.864 alumnes de 4t d’ESO i de 1r de batxillerat d’Eivissa i de Menorca
provinents de 23 centres, i en 81 sessions per a 5.229 alumnes de 1r de CFGS i de 1r de
batxillerat de Mallorca provinents de 60 centres diferents. A més, en el cas de Mallorca
hem d’afegir les sessions per a pares i mares organitzades per la UIB als centres
universitaris i els punts d’informació jove, amb 220 assistents de 7 municipis diferents.
Es manté el DEMOLAB de la Facultat de Ciències, amb la participació de 2.480
alumnes provinents de 106 centres diferents de Mallorca, i el DEMOTEC de l’Escola
Politècnica Superior, amb l’assistència de 809 alumnes provinents de 33 centres distints
de Mallorca. Aquest curs acadèmic, 2014-15, s’hi ha afegit la realització d’activitats del
DEMOLAB durant tres dies a Eivissa, amb l’assistència de 181 alumnes provinents de
7 centres distints, i d’un dia a Menorca, amb l’assistència de 46 alumnes provinents de 2
centres distints. A més, s’ha desenvolupat el Sisè Campus Cientificotècnic d’Estiu, amb
dos torns, per potenciar l’interès per la ciència i la tecnologia en alumnes de 4t d’ESO i
1r de batxillerat, novament en el conjunt de les Illes Balears, amb la finalitat d’estendre
l’activitat a tots els alumnes dels centres de totes les illes; això ha permès la participació
de 48 alumnes, dels quals 3 provenen d’Eivissa i 1 de Menorca. Al mateix temps, se
n’ha convocat l’edició per al proper curs acadèmic 2015-16.
L’Arqueòdrom (simulació de pràctiques d’arqueologia al campus proposades pel Grup
de Recerca Arqueobalear de l’Àrea de Prehistòria del Departament de Ciències
Històriques i Teoria de les Arts) ha dut a terme 15 tallers que han comptat amb la
participació de 410 alumnes de 3r i 4t d’ESO i 1r de batxillerat.
Aquest curs 2014-15, s’ha reprès novament el concurs Periodistes escolars a la UIB,
amb la participació de 40 alumnes de segon cicle d’ESO i 1r de batxillerat de 10 centres
de Mallorca. A més, s’ha posat en funcionament el concurs d’imatge Què és per a mi la
UIB?, amb la participació d’alumnes de tercer cicle de primària i primer cicle d’ESO de
14 centres distints de les Illes Balears.
S’han mantingut els tallers secundària-Universitat de curta durada, de caire molt pràctic
i dinàmic, relacionats amb les inquietuds i problemàtiques dels adolescents o de les
seves famílies. Se n’han realitzat 11, amb l’assistència de 250 persones.

Durant aquest curs 2014-15 s’ha seguit utilitzant un joc de cartes virtual, POTUgame, a
proposta dels Departaments de Física, Química, Matemàtiques i Informàtica i Biologia
Fonamental i Ciències de la Salut.

