Actuacions del Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat
Organització conjunta amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de les
olimpíades i els concursos educatius. Més d’un milenar d’estudiants de totes les Illes Balears
han participat a les olimpíades de Biologia, Dibuix Artístic, Economia, Filosofia, Física,
Geografia, Història de l’Art, Història, Llengües Clàssiques, Matemàtiques i Química, i
miniolimpíades de Física i Química. Cal esmentar que durant aquest any s’han posat en
marxa per primera vegada les Olimpíades de Filosofia.
Suport a la Societat Balear de Matemàtiques (SBM-Xeix) en l’organització de la XVI edició
de les Proves Cangur per a secundària i enguany per primera vegada també per a
primària a les Illes Balears, juntament amb la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears, que tenen com a objectiu principal estimular i
motivar l’aprenentatge de les matemàtiques a través dels problemes i aconseguir atreure el
màxim nombre de centres i alumnat. En aquestes proves hi participaren un total de 6.403
alumnes dels quals 1.860 són de primària.
Jornades Vine a la UIB, programes dirigits a:
 Estudiants de segon de batxillerat i de CFGS
o Menorca i Eivissa i Formentera: del 28 al 31 de gener. Participació: 900 estudiants
(formació dels ponents i coordinació amb les seus universitàries).
o Mallorca: dies 20 i 27 de març: hi ha participat 3.540 alumnes.
 Més grans de 25, 40 i 45 anys: dia 28 d’abril, amb 120 participants (a Mallorca i per
videoconferència a Menorca i Eivissa).
Jornada adreçada a famílies d’alumnes de segon de batxillerat i CFGS, amb la participació
de 155 persones (a Mallorca i per videoconferència a Menorca i Eivissa).
Jornada per a persones interessades en l’accés a la Universitat per als més grans de 25,
40 i 45 anys: 150 assistents (a Mallorca i per videoconferència a Menorca i Eivissa).
Els Dimarts a la UIB. 7 presentacions de l’oferta d’estudis de grau per branques de
coneixement. Participació: 1.250 persones (Mallorca, Menorca i Eivissa).
Realització de les sessions de presentació als centres i a les seus universitàries sobre
accés des de batxillerat i accés des de CFGS; amb la participació d’uns 4.200 alumnes;
d’uns 600 alumnes i d’uns 775 alumnes.
Realització de les sessions de presentació als centres i a les seus universitàries sobre
accés per als més grans de 25, 40 i 45 anys; 8 sessions als centres de persones adultes de
Mallorca amb la participació d’uns 250 alumnes; a Eivissa 1 sessió amb la participació de 20
alumnes
Participació en la fira del Col·legi Madre Alberta, dia 10 de març.
Organització d’activitats dins el POTU (Programa d’Orientació i Transició a la
Universitat)
 Demolab: treballs pràctics experimentals (Física, Química, Biologia i Bioquímica) i visita
a la Facultat de Ciències. Estructurat en dues parts: una d’experimental, com a part
inseparable de l’activitat científica, que es desenvolupa al Laboratori Jove, i una altra en
què es visiten diferents instal·lacions de la Universitat o bé es fan demostracions d’interès
especial per les aplicacions que tenen en la nostra societat, i per la millora de la qualitat de
vida. En aquesta activitat hi han participat 2.707 alumnes. Com a novetat també es varen
fer sessions de Demolab a les seus universitàries de Menorca, Eivissa i Formentera.

 Demotec: experiments de laboratori (Enginyeria de l’Edificació, Enginyeria Electrònica
Industrial i Automàtica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Telemàtica i Matemàtiques) i
visita a l’escola Politècnica Superior. Hi han participat 809 alumnes de centres educatius de
secundària de Mallorca. Com a novetat també es varen fer sessions de Demotec a les seus
universitàries de Menorca, Eivissa i Formentera.
 Arqueòdrom: treballs pràctics d'arqueologia al campus de la UIB, guiats pel Laboratori
d'Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres. S’investiguen les societats a través dels
objectes i té per objectiu genèric apropar els estudiants a l’arqueologia, tal com aquesta
s’entén a començament del segle XXI. Això vol dir que aquesta disciplina no s’ha
d’entendre només com una activitat científica dedicada a l’estudi de les societats passades
sinó que pot ser una eina realment útil per estudiar les societats del present i fins i tot per
aprendre molt de nosaltres mateixos, adreçats a estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxillerat.
Hi han participat 410 alumnes de centres educatius de secundària de Mallorca.
 Tallers secundària-Universitat: són tallers de curta durada, de caire molt pràctic i
dinàmic, relacionats amb les inquietuds i problemàtiques dels adolescents o de les seves
famílies . S’han fet 12 tallers, hi han participat 285 persones.
 Trobada amb els centres educatius de les Illes Balears. Trobada amb la vicerectora
d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat i el delegat del Rector per donar a conèixer l’estratègia
de comunicació i promoció institucional de la UIB, a càrrec del doctor Antonio FernándezCoca, delegat del Rector, el Programa d’orientació i transició a la Universitat (POTU) i les
modificacions en el procediment de l’admissió a la UIB per al curs 2015-16.
 Trobada amb els centres d’adults de les Illes Balears. Trobada de la vicerectora
d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat amb els professors dels CEPA per millorar les relacions
d’aquests amb la UIB i afavorir la informació que tenen les persones interessades en
l’accés a la Universitat per als més grans de 25, 40 i 45 anys.
 II edició del projecte Ciència per a tothom. Més de 3.000 alumnes de primària i
secundària de 32 centres educatius de Mallorca hi participaren. L’objectiu principal es
promoure i incrementar les vocacions científiques i contribuir a la difusió de la ciència, així
com també acostar la Universitat de les Illes Balears a la societat.
 Concurs de Periodistes escolars a la UIB amb la participació de 40 alumnes de 3r d’ESO,
4t d’ESO i 1r de batxillerat de 10 centres de Mallorca.
 Concurs d’imatge Què és per mi la UIB? Amb la participació d’alumnes de tercer cicle
de primària d’ESO i primer cicle d’ESO de 14 centres de les Balears.
 VI Campus Cientificotècnic d’estiu. Setmana de pràctiques de caràcter científic i tècnic
per potenciar l’interès per la ciència i la tecnologia. Hi han participat 48 alumnes. S’han fet
dos grups, atesa l’alta demanda, al campus de la UIB del 23 al 26 de juny i del 29 de juny
al 3 de juliol.
Organització de les proves d’accés a la Universitat de les Illes Balears per als:
 Més grans de 25 anys. Inscripció d’un total de 663 candidats (546 al campus, 69 a
Menorca i 48 a Eivissa).
 Més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral.
 Més grans de 45 anys. Inscripció d’un total de 52 alumnes (40 del campus i 12 de
Menorca).
 Alumnes de batxillerat i cicles formatius de grau superior. 3.145 alumnes presentats.
Facilitar i donar difusió a les proves d’accés a la Universitat, posant a l’abast nous
recursos audiovisuals i escrits per ajudar a preparar l’ingrés dels alumnes.
Participació activa en fòrums relacionats amb el procés d’accés, admissió i vida
universitària d’àmbit nacional.
S’ha participat activament en nombroses reunions i trobades nacionals (RUNAE) i del G9
per posar en comú temes vinculats al Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, com

ara les proves d’accés i admissió a la Universitat, l’orientació laboral dels alumnes
universitaris, o l’intercanvi d’experiències per potenciar les competències transversals dels
estudiants, entre d’altres.
Un dels temes al qual s’ha dedicat una anàlisi molt acurada són els reptes a què s’enfronta
la UIB, igual que la resta d’universitats espanyoles, pel disseny del nou procés
d’admissió que recull la recentment aprovada Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre,
per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), i els corresponents RD que la regulen.
Atesa la nova normativa, s’ha participat activament en nombroses reunions amb altres
vicerectors d’alumnes amb competències d’admissió a la Universitat d’altres universitats
espanyoles i del Grup G9, per establir procediments comuns entre les universitats amb
l’objectiu de dissenyar un nou procés que sigui adequat al nou context.
Contribuir al foment de l’esperit d’associacionisme entre els estudiants de la UIB.
Col·laborar amb el Consell d’Estudiants en la posada en marxa de noves iniciatives envers
la UIB com, per exemple, el concurs per celebrar el dia del llibre.
Convocatòria d’ajudes a associacions d’alumnes per finançar projectes destinats a
activitats i intervencions que fomentin la participació estudiantil i les activitats culturals.
Organització, juntament amb el Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus
Universitàries, de la II Lliga de Debat Universitari de la UIB, amb la col·laboració del
Consell d’Estudiants de la UIB i el Parlament de les Illes Balears.
Potenciació i dinamització de l’aula d’autoprenentatge d’idiomes EnglishLab, un espai
de la UIB dissenyat per afavorir l’aprenentatge de la llengua anglesa. Iniciativa que ha
incrementat de manera més que significativa el nombre d’usuaris, a més, s’ha creat un entorn
a les xarxes socials que ha dinamitzat aquest servei que ofereix la UIB a la comunitat
universitària per afavorir la seva internacionalització. I gràcies a la participació activa dels
estudiants col·laboradors de tercer del grau d’Estudis Anglesos s’ha donat suport
d’assessorament sobre temes lingüístics i gramaticals, i al mateix temps s’han realitzat
activitats per millorar la pràctica oral en llengua anglesa, com grups de conversa, Tea Time,
formació de parelles lingüístiques, entre d’altres actuacions.
Suport al programa Mentor liderat per l’AEM, que pretén facilitar l’estada dels
estudiants internacionals a la UIB i oferir el suport d’estudiants locals als estudiants d’altres
països, i així, facilitar la seva integració al món acadèmic, social i cultural de la UIB. Alhora,
la participació al Mentor proporciona una experiència positiva d’intercanvi cultural i de
lleure entre els estudiants internacionals i els locals.
Potenciar la internacionalització dels alumnes, donant suport al SRI en totes les seves
iniciatives.
Col·laboració amb la Facultat d’Economia i Empresa per la celebració de la I
International Week de la Facultat d'Economia i Empresa.
Potenciar la participació dels estudiants de la UIB en el club d’inversió UIB-BMN (Sa
Nostra).
Participació en un estudi, «Vida universitària: accés, condicions d'aprenentatge,
expectatives o retorn dels estudis universitaris», impulsat per la Fundació Bofill i la Xarxa
Vives, en el qual participen 19 universitats.

Afavorir que els alumnes puguin seguir estudiant quan es troben amb problemes
econòmics per una causa sobrevinguda
 Segona convocatòria d’ajuts de matrícula de la UIB per als estudiants amb
circumstàncies personals sobrevingudes, curs 2014-15 per un import de 100.000 euros.
Convocatòria adreçada als estudiants de la UIB (excepte alumnes de l’escola adscrita) que
estiguin en dificultats econòmiques derivades de circumstàncies personals o familiars.
 Donar suport a les actuacions realitzades per l’Associació Universitat Solidària Illes
Balears (AUSIB), constituïda el mes de novembre de 2013. El Vicerectorat d’Alumnes,
Titulats i Ocupabilitat ha donat suport a totes les actuacions realitzades per l’AUSIB amb
la finalitat de facilitar l'accés als estudis universitaris a tothom que tingui aptituds i no
disposi de mitjans econòmics suficients.
Potenciació de nous convenis de pràctiques educatives amb institucions i empreses,
públiques i privades.
Coparticipació en les beques Santander-CRUE-CEPYME (pràctiques en empreses). La
UIB, mitjançant el DOIP, ha gestionat 60 beques Santander perquè els universitaris balears
gaudeixin de pràctiques professionals remunerades en microempreses, petites i mitjanes
empreses balears durant tres mesos, per complementar la formació dels estudiants, ampliar
els seus coneixements i afavorir la seva inserció laboral.
Coparticipació en les beques PalmaActiva (pràctiques en empreses). La UIB, mitjançant el
DOIP, ha gestionat 86 beques PalmaActiva, perquè els universitaris gaudeixin de pràctiques
professionals remunerades en l’àmbit de les noves tecnologies en microempreses, petites i
mitjanes empreses de Palma durant dos mesos, per complementar la seva formació, ampliar
els coneixements i afavorir la seva inserció laboral.
Impulsar la iniciativa desenvolupada per l’Escola Politècnica Superior de la UIB del I
Campus d’Estiu d’Innovació Tecnològica, que té per objectiu premiar als millors
estudiants del grau d’Informàtica en formació impartida per experts en innovació tecnològica
de diverses empreses.
Organització de dos cursos de màrqueting digital a la UIB impartits per Google, amb
l’objectiu de dotar els estudiants i titulats recents de la UIB dels coneixements del
màrqueting que es requereixen en l'entorn digital. Aquests cursos estan certificats per IAB
Espanya (Interactive Advertising Bureau), l'associació que representa el sector de la
publicitat en mitjans digitals a Espanya. Els 400 assistents varen obtenir un certificat digital
en relació amb el curs impartit.
Organització del IX Fòrum de l’Ocupació, en el qual varen participar més de 750
universitaris i més de 40 empreses varen realitzar la presentació de les seves activitats i
oferta laboral.
Programació Continua a la UIB amb nous tallers per a l’èxit en la cerca de feina; tallers
formatius que es realitzen en grups reduïts i que tenen per objectiu el desenvolupament de
les estratègies de cerca de feina per arribar a superar satisfactòriament els processos de
selecció, afavorint l’èxit en la cerca de feina, com són:
 Taller de recerca de feina 2.0
 Taller de CV EUROPASS
 Ocupa’t a fons: Com cal comportar-se en una entrevista de feina
 Ocupa’t a fons: Les pràctiques en empreses com el primer esgraó de la vida professional.
 Ocupa’t a fons: Cerques feina? Prepara el teu itinerari d’inserció professional.
 Ocupa’t a fons: Com es pot fer un bon curriculum vitae i carta de presentació.
 Sessió d’orientació i inserció professional: Ocupa’t a fons (Menorca i Eivissa).

Actes de reconeixement a institucions i empreses col·laboradores en la realització de les
pràctiques externes, com és el cas de les beques Santander-CRUE-CEPYME.
Col·laboració, juntament amb el Vicerectorat d’Innovació i Transferència, en el Club
d’Emprenedors de la UIB, en el si de la FUEIB, com un lligam entre Universitat i empresa,
una forma de transferir capital humà, coneixement i tecnologia de la UIB a la societat.
Participació en l’Observatori d’Ocupabilitat i Ocupació Universitaris de la Càtedra
UNESCO, que pretén convertir-se en la font informativa de referència nacional i
autonòmica per conèixer el comportament de les variables relacionades amb l'ocupabilitat i
l'ocupació dels universitaris.
Posada en marxa del programa Alumni de la UIB, que constitueix, fonamentalment, un
vincle de connexió permanent entre la societat i la Universitat, per enfortir les relacions entre
ambdós, per facilitar l’aprenentatge al llarg de tota la vida i potenciar el compromís al servei
de la societat.

