Seu universitària de Menorca
La solemne obertura de l'any acadèmic 2017-18 de la Universitat de les Illes Balears a la
Seu universitària de Menorca va tenir lloc el dia 25 de setembre de 2017, al Centre
Cultural Sant Diego, Alaior.
Durant l’acte es lliuraren diplomes als alumnes que havien acabat els estudis
universitaris el curs 2016-17.
La doctora Alícia Sintes, catedràtica de Física Teòrica, va impartir la lliçó inaugural,
amb el títol: «Les noves missatgeres de l’Univers».

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 24 alumnes matriculats.
Grau de Dret, amb 48 alumnes matriculats.
Grau d'Educació Infantil, amb 3 alumnes matriculats.
Grau d'Educació Primària, amb 79 alumnes matriculats.
Grau d'Infermeria, amb 54 alumnes matriculats.
Grau de Turisme, amb 27 alumnes matriculats.

Això fa un total de 235 alumnes matriculats, dels quals 61 eren de nou ingrés als estudis
de grau.
Màsters oficials
•

Màster Universitari en Formació del Professorat, amb 29 alumnes matriculats.

Això fa un total de 29 alumnes matriculats, dels quals 25 eren de nou ingrés als estudis
de màster.
Pel que fa als alumnes que es graduaren durant aquest curs, foren:
•
•
•
•
•

Grau d'Administració d'Empreses, 2 alumnes titulats.
Grau de Dret, 6 alumnes titulats.
Grau d'Educació Infantil, 1 alumne titulat.
Grau d'Educació Primària, 19 alumnes titulats.
Grau d'Infermeria, 8 alumnes titulats.

•
•

Grau de Turisme, 3 alumnes titulats.
Màster Universitari de Formació del professorat, 21 alumnes titulats.

Això fa un total de 60 alumnes titulats, dels quals 39 foren d’estudis de Grau i 21
d’estudis de Màster.

Professors associats per estudis de la Seu universitària:
•
•
•
•
•
•

Grau d'Administració d'Empreses, 7 professors.
Grau de Dret, 7 professors.
Graus d'Educació Infantil i Primària, 15 professors.
Grau d'Infermeria, 10 professors.
Grau de Turisme, 7 professors.
Màster Universitari en Formació del Professorat, 10 professors.

Amb un total de 51 professors associats, dels quals 5 feren docència en més d’un estudi.

Professors per estudis de Campus Extens:
•
•
•
•
•

Grau d'Administració d'Empreses, 29 professors.
Grau de Dret, 28 professors.
Grau de Turisme, 25 professors.
Grau d'Infermeria, 23 professors.
Graus d'Educació Infantil i Primària, 16 professors.

Hi ha hagut un total de 121 professors de Palma que han impartit classe per
videoconferència i s’han desplaçat a Menorca a realitzar seminaris.

Pel que fa a altres activitats acadèmiques de la UIB dutes a terme
a la Seu, cal destacar:
Universitat Oberta per a Majors
La UOM a Menorca s'emmarca en un programa acadèmic de 60 hores més activitats
complementàries. Es desenvolupa en tres municipis de Menorca:
•
•
•

Alaior, amb 67 participants.
Ciutadella, amb 93 participants.
Maó, amb 50 participants.

En total, 210 persones.
La UOM als Pobles de Menorca és un programa de cinc conferències, de temes diversos,
que es dugué a terme en cinc municipis de Menorca:
•
•
•
•
•

Es Castell, amb 17 participants.
Sant Lluís, amb 29 participants.
Es Mercadal, amb 26 participants.
Ferreries, amb 35 participants.
Es Migjorn Gran, amb 15 participants.

Amb un total de 122 participants.

Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)
•
•

Presencial, amb un total de 78 matrícules.
Lliure, amb un total de 32 matrícules.

Cursos
•
•
•
•
•
•

Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de
postgrau de la UIB (30 ECTS). FUEIB.
Diploma Universitari de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia. FUEIB.
Curs de Tècniques de Comunicació Verbal i no Verbal. SAC.
II Curs sobre Patrimoni Cultural i Espais Naturals de les Illes Balears per a
l'Habilitació de Guies Turístics - Menorca. CIME i FUEIB.
Curs «Transformació de la masculinitat hegemònica: construint nous models de
masculinitat». 18 i 19 de setembre. Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de la
UIB i SAC.
Curs «Formació metodològica i d’intercanvi d’experiències del programa
d’auxiliars de conversa». Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals.
Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. Conselleria
d'Educació i Universitat.

Conferències/Seminaris/Xerrades/Presentacions/Jornades/Tallers
•
•

Taller de Tècniques de Comunicació Verbal i no Verbal. SAC. Universitat de les Illes
Balears, amb la col·laboració de l'Obra Social la Caixa.
V Lliga de Debat Universitari de la UIB, 2018. SAC. Universitat de les Illes Balears,
amb la col·laboració de l'Obra Social la Caixa.
Lliga de Debat de la Xarxa Vives: hi participa 1 equip de Menorca.

•
•
•
•
•
•
•

El DOIP a Menorca: Prepara el teu futur professional! El DOIP et ve a ajudar! FUEIB,
amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació.
Presentació de l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears 2017 a Menorca.
Seminari sobre novetats de l’IRPF 2017. Associació Professional de Tècnics
Tributaris de Catalunya i les Balears i Facultat d’Economia i Empresa.
Tallers de formació Connect'Up. Grup Serra, patrocinats per CaixaBank. Amb la
col·laboració de la FUEIB.
Conferència «Violència i socialització». Organitzada pel col·lectiu Debat a Bat.
Jornades d'acollida dels auxiliars de conversa. Servei de Llengües Estrangeres i
Projectes Internacionals. Direcció General de Formació Professional i Formació del
Professorat. Conselleria d'Educació i Universitat.
Conferència: «Planificació d'un menú saludable per a tota la família». Ajuntament
d’Alaior.

Accés
•
•

Proves d’accés a la Universitat, juny i juliol.
Proves d'accés per als més grans de 25 i de 45 anys.

Programa Seràs UIB Menorca. Curs 2017-18
Activitats Vine a la UIB
•

•

Sessió d’assessorament: El meu fill o filla acaba l’ESO. Què pot fer?
Participants: 60 persones.
Col·laboració dels tècnics de POAP de la Direcció General de Formació Professional
i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat.
Presentació dels estudis de grau: Els Dimarts a la UIB.
Participants: 50 persones.

Jornades i trobades
•
•
•
•

Jornades de Portes Obertes: estudiants de segon de batxillerat i CFGS.
Participants: 8 centres. 480 estudiants.
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: 12 persones.
Trobada amb els centres d'educació secundària.
Participants: 16 participants.

•
•

Jornada d’Orientació i Formació Professional: Tot un món de possibilitats.
Ciència a secundària. Col·laboració en el projecte europeu SOCLIMPACT.

Treballs pràctics
•
•
•

V Ciència per a Tothom: Demolab i Demotec.
Participants: 22 sessions. 8 centres educatius. 234 estudiants.
IX Campus Cientificotècnic d'Estiu a Palma.
Participants: 2 estudiants
I Campus Humanisticosocial d'Estiu a Palma.
Participants: 2 estudiants

Concursos i premis
•
•
•

I Certamen de projectes de química: la química a ca nostra.
Participació: 3 projectes presentats. 12 estudiants
Competició de reptes Scratch.
Participació: 1 estudiant
Premis d'investigació del Consell Social de la UIB.
Participants: 1 treball presentat.

Xerrades als centres educatius:
•
•
•
•

Què hi ha després de l'ESO?
Un camí, distintes direccions.
L'economia pot canviar el món.
El turisme a les Illes Balears.

Tallers als centres educatius:
•
•

Tallers per combatre els estereotips de gènere.
Try Engineering.

Olimpíades, miniolimpíades i Proves Cangur
•

Miniolimpíades i olímpiades
15 olimpíades: Anglès, Biologia, Dibuix Artístic, Economia, Física, Filosofia,
Geografia, Història, Història de l'Art, Llengua i Literatura Catalanes, Llengües
Clàssiques, Matemàtiques, Química, Història del Món Contemporani, Dibuix
Tècnic.

4 miniolimpíades: Biologia i Geologia, Economia, Física i Química i Filosofia.
Participants: 187 estudiants de 4t d’ESO i batxillerat.
• Proves Cangur
Participants d’educació primària: 173 estudiants
Participants d’educació secundària: 1.885 estudiants
• Programa Estalmat a Palma
Programa per detectar, orientar i estimular de manera continuada, al llarg de dos
cursos (2017-19), el talent matemàtic excepcional d’estudiants de 12-13 anys.
Participants a les proves de selecció: 20
Alumnes seleccionats: 3
• Programa MENTORiment a Palma
Programa d’enriquiment extracurricular dirigit a alumnat identificat amb ACI.
Participants: 12 participants.

Altres activitats a la Seu universitària
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fira d’ensenyaments superiors: Tria la teva opció, els dies 20 i 21 d'octubre de 2017.
Ajuntament de Ciutadella.
Realització de les proves: Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de
España (CCSE) i dels distints nivells del Diploma de Español como Lengua Extranjera
(DELE). Centre examinador de l’Instituto Cervantes.
Acte de lliurament dels premis de les olimpíades i Proves Cangur.
Celebració 5 d'octubre: Dia de les Universitats Saludables. Vicerectorat de Campus,
Cooperació i Universitat Saludable.
V Setmana Saludable i Sostenible 2018. Vicerectorat de Campus, Cooperació i
Universitat Saludable.
Campanya de donació de sang Repte dels 500: A la UIB Portam la Solidaritat a la
Sang. Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, en col·laboració
amb la Fundació Banc de Sang de les Illes Balears.
Reunions del grup d’investigació de l’IRIE de Menorca.
Reunions de la Plataforma Illes per un Pacte.
Reunions amb directors dels diferents centres de l'illa de Menorca. Conselleria
d'Educació i Universitat.
Reunió d’agents culturals de l'illa. CIME.
Lliurament del Premi Donasses 2018 i col·loqui: «Dones i política». Junts per Lô.
Plenari del Consell Escolar de Menorca - CEME.
Oposicions Govern de les Illes Balears 2018.

Col·laboracions

•
•
•
•
•

UIMIR. Universitat Internacional Illa del Rei.
Centre de Professors de Menorca (CEP).
Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.
Consell Insular de Menorca.
Ajuntament d’Alaior.

