Seu d’Eivissa i Formentera
El curs acadèmic 2017-18 va ser inaugurat el dia 28 de setembre a les 17.30 hores a la
Seu universitària d’Eivissa.
El doctor Sascha Husa va llegir la lliçó inaugural, amb el títol «Les noves missatgeres
de l’Univers».
Durant l’acte es varen lliurar els diplomes als alumnes que havien acabat els estudis
universitaris el curs 2016-17.
Els estudis oficials que s’impartiren a la Seu universitària durant el curs foren els
següents:

Estudis de grau
•
•
•
•
•

Grau d’Administració d’Empreses, amb 75 alumnes matriculats.
Grau de Dret, amb 81 alumnes matriculats.
Grau d’Educació Infantil (pla 2009), amb 10 alumnes matriculats.
Grau d’Educació Primària (pla 2013), amb 86 alumnes matriculats.
Grau d’Infermeria (pla 2016), amb 73 alumnes matriculats.

Això fa un total de 325 alumnes matriculats, dels quals 87 eren de nou ingrés als estudis
de grau.

Màsters oficials
• Màster Universitari en Formació del Professorat, amb 34 alumnes matriculats, dels
quals 24 eren de nou ingrés.

Cursos d’expert universitari
• Expert Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori (FUEIB), amb 13
alumnes matriculats.
Pel que fa als alumnes que es graduaren aquest curs, foren:
• Grau d’Administració d’Empreses: 2
• Grau de Dret: 9

•
•
•
•

Grau d’Educació Infantil: 1
Grau d’Educació Primària: 3
Grau d’Infermeria: 16
Màster Universitari en Formació del Professorat: 16

Total: 47
Els professors associats per estudis de la Seu universitària han estat:
•
•
•
•
•

Per al grau d’Administració d’Empreses: 8
Per al grau d’Infermeria: 9
Per al grau d’Educació Primària: 15
Per a Dret: 10
Per al Màster en Formació del Professorat: 11

Total: 53
Professorat de Palma
•
•
•
•

Per al grau d’Administració d’Empreses: 29
Per al grau d’Infermeria: 23
Per al grau d’Educació Primària: 16
Per a Dret: 28

Total: 96
Pel que fa a altres activitats acadèmiques de la UIB dutes a terme a la Seu, cal destacar:
• Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) presencial, amb un total de 110
matriculats.
• Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) lliure, amb un total de 30 matriculats.
• Proves d’accés a la Universitat per als més grans de 25 i 45 anys, amb 46 alumnes
matriculats.
Universitat Oberta per a Majors
• Universitat Oberta per a Majors (UOM), amb 101 alumnes matriculats.
• Tallers de la UOM, amb 48 alumnes matriculats.
• La UOM als Pobles d’Eivissa i Formentera, amb 155 alumnes matriculats:

o
o
o
o
o

San Josep i Sant Jordi: 44
Santa Eulària i Jesús: 22
Sant Antoni i Sant Rafael: 28
Sant Joan: 32
Formentera: 29

Programa Seràs UIB - Eivissa. Curs 2017-18
• Jornades de Portes Obertes: estudiants de segon de batxillerat i CFGS
Sessió de presentació de l’oferta d’estudis de grau que s’imparteixen a la Seu
universitària i la manera com s’hi accedeix.
Participants: 15 centres. 650 estudiants
• Els Dimarts a la UIB
Participants: 100 persones
• Jornada Jo també Puc Fer-ho: Nines i ciència
Participants: 30 nines
• Els meus fills acaben l'ESO. Què poden fer?
Participants: 40 persones
• Trobada amb els pares i mares d’estudiants de batxillerat i CFGS
Participants: 45 persones
• Trobada amb els més grans de 25, 40 i 45 anys que volen accedir a la Universitat
Participants: 10 persones
• Trobada amb els centres d'educació secundària
Participants: 22 participants
• Jornada Orientació i formació professional. Tot un món de possibilitats
Data de realització: dia 7 de febrer de 2018
• Demolab-Demotec
Participants: 410 estudiants, 33 sessions i 11 centres

• Ciència a secundària. Col·laboració en el projecte europeu SOCLIMPACT
Participants: 2 centres assistents interessats a participar al projecte
• Programa MENTORiment
Participants: 12 persones
• I concurs «El meu primer experiment»
Participació: 4 projectes presentats
• Concurs d’imatge «Què és per a mi la UIB?»
Participants: 25 estudiants
• I certamen de projectes de química: La química a ca nostra
Participants: 11 projectes presentats
• Olimpíades, miniolimpíades i Proves Cangur
15 olimpíades de: Anglès com a Primera Llengua Estrangera, Biologia, Dibuix
Artístic, Economia, Física, Filosofia, Geografia, Història, Història de l'Art, Llengua i
Literatura Catalanes, Llengües Clàssiques, Matemàtiques, Química, Història del
Món Contemporani.
4 miniolimpíades de: Biologia i Geologia, Economia, Física i Química
Participants: 227 estudiants de secundària.
•

Proves Cangur:
Participants:
73 estudiants de primària
615 estudiants de secundària

• Participacions en fires de promoció universitària
Eivissa University Day: dia 27 de novembre de 2017. Recinte Firal d’Eivissa

Altres activitats a la Seu universitària

• Acte d’ingrés de la doctora Olga Cardona Guasch a la Reial Acadèmia de
Jurisprudència de les Balears
• Instituto Cervantes. Exàmens DELE i CCSE
• Congrés d’Economia Social
• Presentació del Projecte d’indicadors socioambientals del Departament de Geografia
• Presentació de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears
• Jornada de promoció i educació per a la salut
• Jornada Universitats Saludables
• Lliurament dels premis de les olimpíades i de les Proves Cangur
• Programa Estalmat
• Reunions d’Illes per un Pacte
• Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent (COFDE)
• Reunions de coordinació de la PBAU
• Curs d’altes capacitats - SAC
• Curs TIC¬& ABP
• Final del campionat d’Apalabrados
• I Jornada de Divulgació de la Química
• II Concurs de Clàssiques Pityussae
• Jornada sobre la nova Llei del sòl
• Escola d’Estiu Mallorca Lectures on Neurolinguistics
• Taller Blue Carbon Scientific Working Group
• Exposició a la Seu: El voluntariat : una mirada transformadora - OCDS.

A l’apartat d’activitats culturals complementàries d’entitats externes a la
UIB destacam, entre altres, la col·laboració en les següents:
•
•
•
•
•
•
•

Reunions i conferències del Centre de Professors (CEP) - Eivissa
Reunions de la Conselleria d’Educació i Universitat
Reunions de la Delegació d’Educació d’Eivissa i Formentera
Exàmens de la Universitat Oberta de Catalunya
Associació Espanyola contra el Càncer
Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i les Balears
Col·legi d’Economistes de les Illes Balears

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campanya de donació de sang a la Seu (Banc de Sang)
Consell Insular d’Eivissa: Nits de Tanit
Col·legi d’Advocats
BMN - Sa Nostra
la Caixa
Ajuntament d’Eivissa: Diada de la Policia Local
Oposicions de la CAIB
IB-Salut: Jornada Viure sense Fum i Jornada d’Alletament Matern
Jornada Ibiza Sports
III Congreso de Vivienda Vacacional
Congrés Infància i Adolescència - ADIMA

