Consell d’Estudiants
— Convocatòria d’eleccions al Consell d’Estudiants el desembre de 2014. Es renova la
composició del plenari amb representants independents i de diferents associacions
estudiantils com IDEES, JEIB, Associació d’Alumnes de Mobilitat o la Junta de
Psicologia.
— Inauguració del circuit saludable al campus de Palma de la UIB (gener-febrer de
2015).
— Convocatòria de plenaris ordinaris del Consell d’Estudiants:
 Plenari constituent (març de 2015): es constitueix el nou plenari del Consell
d’Estudiants de la UIB i s’elegeix a la nova comissió permanent.
 Plenari ordinari (maig de 2015): es dóna compte de les activitats realitzades i es
presenta el programa SmartUIB.
— Suport a la convocatòria de vaga general educativa per rebutjar la LOMCE i el nou
sistema de graus 3+2.
— Concurs amb motiu del dia del llibre: «Recomana un llibre per Sant Jordi». Els
estudiants participants recomanen un llibre a través de les xarxes socials. Es premia
13 participants, mitjançant sorteig, amb llibres electrònics i descomptes a la llibreria
del campus. (Abril de 2015.)
— Participació, com a promotors, en la iniciativa Ciència per a Tothom. (Maig de
2015).
— Organització d’un debat polític sobre Universitat i ocupació juvenil amb nou
representants polítics amb motiu de les eleccions autonòmiques i municipals.
Presentació de les propostes sobre Universitat del Consell d’Estudiants als partits
polítics. (Maig de 2015).
— Participació i promoció de la manifestació per l’orgull LGTBI organitzada per
l’associació Ben Amics, amb la col·laboració del Consell de la Joventut de les Illes
Balears i el Consell de la Joventut de Palma.
— Assistència al plenari del CEUNE. (Juliol de 2015).
Enllaços a la pàgina web (aquí podreu trobar fotos i articles sobre les activitats
realitzades):
— Suport a la vaga general educativa:
http://dbalears.cat/balears/2015/03/23/285337/consell-estudiants-uib-dona-suportvaga-general-educacio.html
— Elecció de la nova comissió permanent i el nou president del Consell d’Estudiants:
http://www.arabalears.cat/balears/Ares-Fernandez-Consell-dEstudiantsUIB_0_1322267921.html
— Circuit saludable: http://www.campusesport.com/index.php/informacio-general-festte-soci-i-molt-mes/noticies/211-un-circuit-esportiu-per-al-campus
— Dia de Sant Jordi: http://diari.uib.es/arxiu/Sant-Jordi-a-la-UIB.cid391264
— Dia de Sant Jordi (cartell):
http://dircom.uib.es/digitalAssets/322/322694_cartel_llibre_cde_def.pdf
— Debat polític i proposta als partits polítics:
http://www.arabalears.cat/balears/estudiants-organitzen-UIB-universitatocupacio_0_1359464182.html
http://canal.uib.es/canals/Debat-del-Consell-dEstudiants-amb-motiu-deles.cid395825?categoryId=100135
http://www.diariodemallorca.es/elecciones/autonomicas/2015/05/19/caza-votantenovel-uib/1024143.html

