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Memòria de la Seu universitària de Menorca 
Curs 2018-19 
 

 
 

La solemne obertura de l'any acadèmic 2018-19 de la Universitat de les Illes Balears a 
la Seu universitària de Menorca va tenir lloc el dia 12 de setembre de 2018, al Centre 
Cultural Sant Diego, a Alaior. 
 
Durant l’acte es lliuraren els diplomes als alumnes que acabaren els estudis 
universitaris el curs 2017-18. 
 
El doctor Pere Salvà, catedràtic de Geografia Humana, hi va impartir la lliçó inaugural, 
amb el títol: «L’evolució de la població de les Illes Balears al llarg dels quaranta anys 
de la UIB». 
 
 
 
 

1.   Dades generals del curs:      3 
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1. Dades generals del curs 

1.1. Estudis oficials  

 

Estudis de grau 

 Grau d'Administració d'Empreses, amb 33 alumnes matriculats.  

 Grau de Dret, amb 45 alumnes matriculats.  

 Grau d'Educació Infantil, amb 1 alumne matriculat. 

 Grau d'Educació Primària, amb 72 alumnes matriculats.  

 Grau d'Infermeria, amb 66 alumnes matriculats.  

 Grau de Turisme, amb 26 alumnes matriculats.  

En total, 243 alumnes matriculats, dels quals 73 foren de nou ingrés als estudis de 

grau. 

 

Màsters oficials 

 Màster Universitari en Formació del Professorat, amb 28 alumnes matriculats. 

En total, 28 alumnes matriculats, dels quals 25 foren de nou ingrés als estudis de 

màster. 

 

1.2 Alumnes graduats  

 Grau d'Administració d'Empreses: 1 alumne titulat. 

 Grau de Dret: 5 alumnes titulats. 

 Grau d'Educació Infantil: 1 alumne titulat. 

 Grau d'Educació Primària: 17 alumnes titulats. 

 Grau d'Infermeria: 11 alumnes titulats.  

 Grau de Turisme: 3 alumnes titulats.  

 Màster Universitari de Formació del Professorat: 14 alumnes titulats.  
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En total, 52 alumnes titulats, dels quals 38 foren d’estudis de grau i 14 d’estudis de 

màster. 

 

1.3 Professorat associat 

 Grau d'Administració d'Empreses: 8 professors. 

 Grau de Dret: 9 professors. 

 Grau d'Educació Infantil i Primària: 15 professors. 

 Grau d'Infermeria: 10 professors.  

 Grau de Turisme: 10 professors.   

 Màster Universitari de Formació del Professorat: 10 professors.    

En total, 62 professors associats, dels quals 4 impartiren docència a més d’un estudi. 

 

1.4 Professorat de Campus Digital 

 Grau d'Administració d'Empreses: 35 professors. 

 Grau de Dret: 30 professors. 

 Grau de Turisme: 28 professors. 

 Grau d'Infermeria: 60 professors.  

 Graus d'Educació Infantil i Primària: 20 professors. 

En total, 173 professors de Palma que imparteixen classe per videoconferència i que es 

desplacen a Menorca per impartir-hi seminaris.  

 

2. Altres activitats acadèmiques de la UIB a la Seu  

 

2.1. Universitat Oberta per a Majors 

La UOM a Menorca s'emmarca en un programa acadèmic de 60 hores més activitats 

complementàries. Es desenvolupa a tres municipis de Menorca: 
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 Alaior, on ha tingut 80 participants. 

 Ciutadella, on ha tingut 95 participants. 

 Maó, on ha tingut 76 participants. 

En total, 251 alumnes .  

 

El programa La UOM arreu de Menorca, integrat per cinc conferències sobre temes 

diversos, que s'impartiren els mesos de maig i juny de 2019 a cinc municipis: 

 Es Castell, amb 21 assistents. 

 Sant Lluís, amb 20 assistents. 

 Es Mercadal, amb 17 assistents. 

 Ferreries, amb 36 assistents. 

 Es Migjorn Gran, amb 13 assistents. 

En total, 107 participants.  

 

2.2. Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)  

 Presencial, amb 45 matrícules.  

 Lliure, amb 36 matrícules. 

 

2.3. Cursos 

 Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS). FUEIB. 

 Màster en Gestió Sanitària. Títol propi de la UIB (68 ECTS). FUEIB. 
 Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent (60 ECTS). 
 III Curs sobre Patrimoni Cultural i Espais Naturals de les Illes Balears per a 

l'Habilitació de Guies Turístics. CIME i FUEIB. 

 Conferències Expert Universitari en Altes Capacitats Intel·lectuals: Detecció, 

Avaluació i Intervenció. FUEIB. 

 Càpsula formativa Migracions i refugi, Fons Menorquí de Cooperació i OCDS. 
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 Curs Educació per a una Ciutadania Global a través de l’Elaboració de Còmics. 

Agència de les Nacions Unides UNRWA i OCDS. 

 Formació per a coordinadors i tutors de pràctiques de la UIB d’educació 

secundària obligatòria. Conselleria d'Educació i Universitat i UIB. 

 Curs Introducció al Dret Estatunidenc i a l'Exercici de l'Advocacia als EUA. Facultat 

de Dret, SAC i FIU/Law. 

2.4 Conferències, seminaris, xerrades, presentacions, jornades i 

tallers 

 XI Jornada d’Investigació en Docència de la Comptabilitat. Departament 

d'Economia de l'Empresa de la Universitat de les Illes Balears i Associació 

Espanyola de Professors Universitaris de Comptabilitat. 

 VI Seminari Violències Sexuals en Espais Públics d’Oci. Aproximació 

Teoricopràctica per a la Intervenció, en el marc de la Càtedra d'Estudis de la 

Violència de Gènere de la UIB. SAC. 

 Jornada Prevenció i Atenció de la MGF (mutilació genital femenina) a Dones i 

Nines de les Illes Balears. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. 

 Jornades Ciberseguretat i Ciberdefensa. Facultat de Dret, Escola Politècnica 

Superior, Comandància General de les Balears i Delegació de Defensa a les Illes 

Balears. 

 Jornada Oportunitats Professionals per a Empreses i Universitaris. Fundació 

Universitat - Empresa de les Illes Balears (FUEIB), amb el suport de la Conselleria 

d’Educació i Universitat. 

 Jornada sobre Oposicions Docents i Llistes d'Interins. Departament d’Orientació i 

Inserció Professional de la FUEIB, Servei d’Ocupació de les Illes Balears-SOIB i 

Universitat de les Illes Balears. 



www.uib.cat 

                                                                    

                                                                                                               

 

 

 

 Presentació de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2018, fruit de la 

col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Fundació Guillem 

Cifre de Colonya. 

 Seminari Novetats IRPF. Associació professional de Tècnics Tributaris de 

Catalunya i les Illes Balears, i Facultat d’Economia i Empresa. 

 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. 

 Lliurament del premi Donasses 2019 i conferència «Si les dones s’aturen, s’atura el 

món». Junts per Lô. 

 VIII Taller EvaluAES d’Investigació en Avaluació de Polítiques i Serveis de Salut. 

Associació d’Economia de la Salut. 

 Xerrada «Colonya i l'Estalvi Ètic». Fundació Guillem Cifre de Colonya. 

 Xerrada informativa sobre l'oferta de places de tècnic tributari. Agencia Tributària. 

 Xerrades CONVIVEXIT. Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar i CEP 

 Col·loqui per al diàleg «L'auge de la dreta radical. El desgast de la democràcia» 

Junts per Lô. 

2.5. Accés 

 Proves d’accés a la Universitat, convocatòria de juny, amb 400 inscrits. 

 Proves d’accés a la Universitat, convocatòria de juliol, amb 55 inscrits. 

 Proves d'accés per als més grans de 25 i de 45 anys, amb 66 inscrits. 

 

3. Programa Seràs UIB Menorca 

 

3.1. Activitats Vine a la UIB 

 Sessió d’assessorament: El meu fill o filla acaba l’ESO. Què pot fer? 

Participants: 50 persones.  
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 Els Dimarts a la UIB: presentació de l’oferta d’estudis de la UIB per branques de 

coneixement, a càrrec del professorat de la UIB. 

Participants: 30 persones. 

 Què és (i què no és) el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat, TDAH. 

Participants: 4 persones. 

 

3.2. Jornades i trobades 

 Jornades de Portes Obertes a la Seu universitària, estudiants de 2n de batxillerat i 

CFGS.  

Activitats per conèixer de prop els estudis de grau i les instal·lacions de la Seu 

universitària i també del campus, i informar dels requisits i procediments d’accés i 

d’admissió a la Universitat per als alumnes de batxillerat. 

Participants: 8 centres; 462 estudiants. 

 Trobada amb els pares i mares d’estudiants de batxillerat i CFGS. Trobada i 

recorregut per donar-los a conèixer l’oferta d’estudis de grau de la UIB, la manera 

com s’hi accedeix i els programes d’acollida i mobilitat. 

Participants: 40 persones. 

 Trobada amb els més grans de 25, 40 i 45 anys. Jornada per donar-los a conèixer 

l’oferta d’estudis de grau de la UIB i els tràmits d’accés i d'admissió: preinscripció, 

matrícula, beques i ajuts… 

Participants: 8 persones. 

 Trobada amb els centres d'educació secundària. 

Participants: 15 persones. 

 

3.3. Treballs pràctics 

 V Ciència per a Tothom: Demolab i Demotec. Treballs pràctics dels graus de Física, 

Química, Biologia i Bioquímica de la Facultat de Ciències, d’Enginyeria Electrònica 

Industrial i Automàtica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Telemàtica i 
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Matemàtiques, estudis de l’EPS. Activitat per fomentar les vocacions científiques 

entre els joves. 

Participació: 16 sessions, 7 centres educatius, 289 estudiants. 

 Ciència a secundària. Col·laboració en el projecte VENOM. Projecte de 

col·laboració amb els centres de secundària en l’estudi de l’impacte del canvi 

climàtic sobre el nivell de la mar. Grup d’investigació del Nivell del Mar i Clima 

Marí de la UIB. 

 
3.4. Concursos i premis 

 II Certamen de projectes de química. Realització de projectes monogràfics 

relacionats amb la temàtica «La Química a ca nostra». 

Participació: 10 projectes presentats, 34 estudiants. 

 Competició de reptes Scratch. Competició individual. Els competidors 

s’enfrontaran a un repte de programació. 

Participació: 3 estudiants. 

 Concurs de projectes amb Scratch. Competició per equips. Cada equip ha de 

desenvolupar un projecte en Scratch al voltant del tema «Explorar l’espai». 

Participació: 1 equip, 4 estudiants. 

 First Lego League (FLL). Repte internacional que desperta l’interès dels joves per la 

ciència i la tecnologia. 

Participació: 1 equip, 10 estudiants. 

 

3.5. La UIB et visita 

 Què hi ha després de l'ESO? 

Sessió d’assessorament per explicar la importància de continuar els estudis 

postobligatoris i les opcions que hi ha a les Illes Balears. 

Participació: 16 sessions, 10 centres, 603 estudiants. 

 Un camí, distintes direccions 

Sessió d’assessorament per facilitar la transició als estudis universitaris i de difusió 
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de la formació superior que es pot cursar a la UIB. 

Participació: 14 sessions, 7 centres, 532 estudiants 

 Geografia, conèixer el territori 

Xerrades o visites amb exposició d’un tema d’investigació de geografia i explicació 

dels estudis universitaris del grau de Geografia. 

Participants: 10 sessions, 465 estudiants. 

 L'economia pot canviar el món 

Xerrades de la Facultat d’Economia i Empresa.   

Participants: 1 sessió, 45 estudiants. 

 Combatre els estereotips de gènere 

Tallers educatius per a mostrar a l’alumnat la reproducció dels estereotips de 

gènere a l’hora de desenvolupar determinats llocs de treball. 

Participants: 168 tallers, 4.200 estudiants. 

 Try engineering 

Tallers pensats per desenvolupar la creativitat i l’enginy dels estudiants. 

Participants: 6 tallers, 180 estudiants. 

 N’hi ha que neixen amb estrella i n’hi ha que neixen estrellats 

Aquesta activitat pretén aportar als joves recomanacions que des d’ara mateix, 

quan són al centre educatiu, poden dur a terme amb vista al seu futur laboral. 

Participants: 7 sessions, 4 centres, 513 estudiants. 

 

3.6 Olimpíades, miniolimpíades i proves Cangur 

 

Olimpíades i miniolimpíades 
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Proves per estimular l’estudi de diferents àrees de coneixement entre els joves, 

premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica, i com a de punt de trobada entre l’educació 

secundària i la Universitat. 

● 15 olimpíades: Alemany, Anglès, Biologia, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, 

Economia, Física, Filosofia, Geografia, Història, Història de l'Art, Història del 

Món Contemporani, Llengua i Literatura Catalanes, Llengües Clàssiques, 

Matemàtiques i Química. 

● 4 miniolimpíades: Biologia i Geologia, Economia, Filosofia i Física i Química. 

Dates de realització: de gener a maig de 2019. 

Total de participants: 207 estudiants de 4t d’ESO i batxillerat. 

Proves Cangur 

Activitat que es marca com a objectiu principal estimular i motivar l’aprenentatge de 

les matemàtiques a través dels problemes. 

● Data de realització: dia 21 de març de 2019. 

● Total de participants: 1.697 estudiants de secundària. 

3.7. Programes formatius  

Programa ESTALMAT 

Programa per detectar, orientar i estimular de manera continuada, al llarg de dos 

cursos, el talent matemàtic excepcional d’estudiants de 12-13 anys.  

Participants a les proves de selecció: 33. 

Programa MENTORiment 

Programa d’enriquiment extracurricular adreçat a alumnat identificat amb altes 

capacitats intel·lectuals (ACI). 

Participants: 9 estudiants. 
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3.8. Activitats d’estiu 

 X Campus Cientificotècnic d’Estiu 

Setmana de pràctiques per potenciar l'interès per la ciència i la tecnologia. 

Destinataris: estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxillerat 

Participants: 3 estudiants. 

 II Campus Humanisticosocial. Grup Geografia-Història-Història de l'Art 

Setmana per potenciar l'interès pels estudis de les Ciències Socials. 

Participants: 2 estudiants. 

3.9. La Universitat dels nens i de les nenes 

 V Ciència per a Tothom 

Activitat per fomentar les vocacions científiques entre els joves. 

Destinataris: estudiants 4t de primària. 

Participants: 1 sessió, 1 centre, 50 estudiants. 

 Competició de reptes d’Scratch 

Competició individual. Els competidors s’enfronten a un repte de programació. 

Destinataris: estudiants 5è i 6è de primària. 

Participació: 2 estudiants de primària. 

 Concurs de projectes amb Scratch 

II Concurs El meu Primer Experiment. 

Concurs amb l’objectiu de promocionar i incentivar l’interès per la ciència. 

Destinataris: estudiants de primària. 

Participació: 6 projectes presentats, 24 alumnes. 
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 Proves Cangur 

Activitat que es marca com a objectiu principal estimular i motivar l’aprenentatge 

de les matemàtiques a través dels problemes. 

Participants d’educació primària: 172 estudiants. 

 

3.10. Participació en fires i jornades universitàries 

La UIB dona a conèixer als futurs estudiants l’oferta d’estudis, els requisits d’accés, els 
serveis i recursos de què disposa i els resol els dubtes que tenen. 

 Fira d'Ensenyaments Superiors a Ciutadella. Dies 19 i 20 d'octubre de 2018. 

 

4. Altres activitats a la Seu  

 Realització de les proves: Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de 

España (CCSE) y de los distintos niveles del Diploma de Español como lengua 

extranjera DELE. Centre examinador de l’Institut Cervantes. 

 Acte de lliurament dels premis de les Olimpíades i Proves Cangur. 

 Celebració del Dia de les Universitats Saludables, 4 d’octubre. Vicerectorat de 

Campus, Cooperació i Universitat Saludable. 

 VI Setmana Saludable i Sostenible 2019. 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. 

 Reunió del Patronat de la Fundació de Discapacitats de Menorca. CIME. 

 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 de catalogadors del Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears. CABIB. 

http://campus.uib.cat/
http://campus.uib.cat/
http://campus.uib.cat/
http://campus.uib.cat/
http://campus.uib.cat/
http://www.fbstib.org/
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 Reunió del Plenari del Consell Escolar de Menorca. 

 Ple del Consell Escolar de Menorca CEME. 

 Oposicions CAIB. 

 Oposicions IB-Salut. 

 
5. Exposicions 

 Exposició 40 anys, quaranta Poetes, XL artistes. Servei d'Activitats Culturals. 

 La UIB, compromesa amb l'Agenda 2030. Oficina de Cooperació al 

Desenvolupament i Solidaritat. 

 Exposició El voluntariat: una mirada transformadora. Conselleria de Cultura, 

Participació i Esports, a través de la Direcció General de Participació i Memòria 

Democràtica i l’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove). 

 Exposició Il·lustració en còmic 2018. Quaranta anys de la UIB. Servei d'Activitats 

Culturals. 

 
6. Novetats 

 El Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la FUEIB, amb el 

suport del SOIB, ha posat en marxa el Servei d'Orientació Professional, obert a 

estudiants i titulats universitaris que vulguin informació i orientació laborals. El 

servei, que és gratuït, ofereix sessions individualitzades d'orientació professional 

en les quals es proporcionen eines útils i recursos actualitzats per facilitar el 

procés de recerca laboral.  

 

 Signatura d’un conveni de col·laboració pel qual la UIB fa una donació de mobiliari 

d’aula fix al centre de secundària Josep Miquel Guàrdia d'Alaior perquè l'utilitzin 

per a la docència. 
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 Programa especial de la Cadena SER Menorca en directe des de la Seu universitària 

de Menorca, amb la participació de la comunitat universitària, entorn al tema 

«Diàleg, tolerància i pau», que presideix el Dia Mundial de la Ràdio 2019. 

 
7. 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 

 Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) 

 Consell Insular de Menorca 

 Ajuntament d’Alaior 

 


