
Actuacions del Vicerectorat d’Estudiants  
 
• Organització conjunta amb la Conselleria d’Educació i Universitat de les 

olimpíades, miniolimpíades i concursos educatius. Potenciació de la introducció de 
noves olimpíades (de Dibuix Tècnic, d’Història del Món Contemporani) i 
miniolimpíades (de Filosofia). Uns 2.000 estudiants de totes les Illes Balears han 
participat a les olimpíades i miniolimpíades.  

 
• Suport a la Societat Balear de Matemàtiques (SBM-Xeix) en l’organització de la XVII 

edició de les Proves Cangur per a secundària i també per segona vegada per a 
primària a les Illes Balears, juntament amb la Conselleria d’Educació i Universitat 
del Govern de les Illes Balears. En aquestes proves hi participaren un total de 
13.087 alumnes, dels quals 2.301 són de primària. 

 
• Organització d’activitats al PORT-UIB (Programa d’Orientació i Transició a la 

Universitat). Vegeu la memòria del PORT-UIB.  
 
• Organització de les proves d’accés a la Universitat de les Illes Balears. Vegeu la 

memòria del Servei d’Alumnes. 
 
• Participació activa en fòrums relacionats amb el procés d’accés, admissió i la vida 

universitària d’àmbit nacional. 
 
• Contribució al foment de l’esperit d’associacionisme entre els estudiants de la UIB.  
 
• Col·laboració amb el Consell d’Estudiants en la posada en marxa de noves 

iniciatives envers la UIB. Vegeu la memòria del Consell d’Estudiants 
 
• 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 IV Lliga de Debat Universitari de la UIB i de la IX Lliga de Debat 
Interuniversitari del G9 amb la col·laboració del Consell d’Estudiants de la UIB i el 
Parlament de les Illes Balears.  

 
• Suport a la XXIX edició del Club d’Inversió Bankia-UIB. 
 
• Afavorir que els alumnes puguin seguir estudiant quan es troben amb problemes 

econòmics per una causa sobrevinguda: 
 



• Ampliació de la normativa d’ajuts de matrícula de la UIB amb la inclusió de les 
circumstàncies personals estructurals. 

• VII Convocatòria d’ajuts de matrícula de la UIB per als estudiants amb 
circumstàncies personals i estructurals sobrevingudes. 

 
• Promoció d’un conveni amb la Conselleria d’Afers Socials per donar suport als 

estudiants amb dificultats socioeconòmiques, a través de la figura d’un treballador 
social. 

 
• Suport a les actuacions realitzades per l’Associació Universitat Solidària Illes 

Balears (AUSIB). 
 
• Coparticipació en les beques Santander-CRUE-CEPIME (pràctiques en empreses). 

La UIB, mitjançant el DOIP, ha gestionat les beques Santander perquè els 
universitaris balears gaudeixin de pràctiques professionals remunerades en 
microempreses i petites i mitjanes empreses balears durant tres mesos, per 
complementar la formació dels estudiants, ampliar els seus coneixements i afavorir 
la seva inserció laboral. 

 
• Promoció de la signatura del conveni de pràctiques externes curriculars i 

extracurriculars amb institucions i empreses, peça clau per a la inserció laboral dels 
estudiants universitaris. 

 
• Treball en el conveni subscrit amb la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i 

l’IBESTAT per a l’explotació de dades amb la finalitat de realitzar l’anàlisi d’inserció 
laboral dels universitaris de la UIB. 

 
• Organització del XII Fòrum de l’Ocupació, en el qual varen participar més de 850 

universitaris, i més de 110 empreses varen realitzar la presentació de les seves 
activitats i oferta laboral. 

 
• Organització conjunta amb la Conselleria d’Educació i Universitat d’un programa 

d’enriquiment extracurricular (MENTORiment) per a alumnat de 3r i 4t d’ESO i de 
batxillerat amb altes capacitats intel·lectuals, en el qual han participat 112 
estudiants, entre ells 22 de Menorca, Eivissa i Formentera. Es varen dur a terme 22 
tallers entre febrer i juny del curs acadèmic 2017-18. Hi varen participar 11 
professors de la UIB, 2 de l’ESADIB i 3 alumnes col·laboradors. 

 
• Inici i suport al programa PACIS (Programa d’atenció a les altes capacitats 

intel·lectuals). S’han atès 161 casos d’assessorament i diagnòstic (20 dels quals han 
estat atesos en converses per telèfon o correu electrònic amb diferents persones 
dels equips educatius de les Balears). S’ha donat suport a l’alumnat amb altes 
capacitats intel·lectuals que n’ha demanat. 


