
Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB)  
 
El PORT-UIB 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/portuib/). Durant el curs 2017-18 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 educatius 
de les Illes Balears. També s’incorporen a aquesta oferta nombroses activitats 
destinades als estudiants de primària, per tal de motivar-los des de ben petits a seguir 
la formació acadèmica i transmetre’ls l’atractiu i la importància de formar-se i cursar 
estudis superiors. 

A la pàgina web Seràs UIB (http://seras.uib.cat/), es disposa d’activitats d’informació i 
d’orientació als centres de secundària, amb un nombre aproximat de 64.000 receptors 
directes (alumnes, professorat i pares i mares d’alumnes).  

Les activitats es desenvolupen en quatre grans blocs: 

• La UIB et visita. El professorat i el personal tècnic de la UIB es desplacen als centres 
educatius de les Illes Balears per informar i orientar sobre els estudis superiors i 
facilitar el procés de transició a la Universitat mitjançant xerrades i tallers: Mallorca: 
465 sessions, 18.315 participants. Menorca: 97 sessions, 739 participants. Eivissa i 
Formentera: 70 sessions, 2.144 participants 

• Vine a la UIB. Obrim de pinte en ample la Universitat (campus i seus) per donar a 
conèixer els estudis de grau, les instal·lacions…, mitjançant jornades, trobades, 
campus d’estiu, tallers, visites, treballs pràctics… Mallorca: 362 sessions, 22.328 
participants. Menorca, 37 sessions, 739 participants. Eivissa i Formentera, 52 
sessions, 1.252 participants 

• Participa amb la UIB. Convocam olimpíades, miniolimpíades, premis i concursos 
amb la finalitat de difondre la importància dels estudis superiors. Mallorca: 10.589 
participants. Menorca: 2.777 participants. Eivissa i Formentera: 935 participants 

• La Universitat dels nins i de les nines. Oferim als alumnes de primària la possibilitat 
de participar en diferents activitats i formar part de la que serà la seva universitat. 
Mallorca: 2.735 participants. Eivissa i Formentera: 214 participants 

 
Entre les novetats d’aquest curs acadèmic, cal destacar: 

• I edició del programa MENTORiment, Programa d’enriquiment extracurricular dirigit 
a alumnat identificat amb altes capacitats intel·lectuals. 

• Activitats del Departament de Geografia (xerrades i visites guiades), per donar a 
conèixer els estudis de Geografia als estudiants d’ESO i batxillerat 



• Activitats del Departament de Química: I Certamen de Projectes de Química: La 
Química a ca nostra i I Concurs «El meu primer experiment» de la UIB, amb 
l’objectiu de promoure i desenvolupar l'interès dels estudiants per les matèries 
científiques en general 

• Xerrades i tallers per a pares i mares i estudiants de 6è de primària i 1r i 2n d’ESO 
• I Campus Humanisticosocial d’Estiu. L’objectiu principal és fomentar l’interès pels 

estudis d'humanitats i ciències socials entre estudiants de primer de batxillerat de 
les Illes Balears. 

• Tallers d'estiu Seràs UIB. S’han realitzat tres tallers durant el mes de juliol:    Com 
gaudir de l'estudi: aprendre més i millor, L'art de relacionar-se bé amb els altres i 
Campus Somriures ADEMA.  

• Olimpíades: Història del Món Contemporani, Dibuix Tècnic. Miniolimpíada de 
Filosofia  

• I concurs de vídeos divulgatius de ciència i tecnologia Francisco José García Palmer, 
amb l’objectiu de promocionar els estudis de ciència i tecnologia entre els 
estudiants. 


