Fitxa de descripció d’activitats. Memòria acadèmica
Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB)
El PORT-UIB té com a finalitats principals facilitar la incorporació d’alumnes nous 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 2018-19
ha desenvolupat tota una sèrie d’activitats amb la finalitat d’aconseguir els seus
objectius, a la vegada que ha intentat millorar i enfortir les relacions entre la
Universitat i els centres educatius de les Illes Balears. També incorpora a aquesta
oferta nombroses activitats destinades als estudiants de primària, amb la voluntat
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 poden consultar activitats
d’informació i d’orientació als centres de secundària, que tenen aproximadament
73.000 receptors directes (alumnes, professorat i pares i mares d’alumnes).
Les activitats es desenvolupen en 4 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: 507 sessions, 21.380 participants. Menorca: 166 sessions,
4.800 participants. Eivissa i Formentera: 39 sessions, 1.532 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(com la Jornada de Ciència per a Tothom), trobades, campus
d’estiu, tallers, visites, treballs pràctics… Mallorca: 324 sessions, 20.447
participants. Menorca: 45 sessions, 1.425 participants. Eivissa i Formentera:
60 sessions, 1.586 participants.
● Participa amb la UIB. Convocam olimpíades, miniolimpíades, premis i
concursos amb la finalitat de difondre la importància dels estudis superiors.
Mallorca: 11.094 participants. Menorca: 1.955 participants. Eivissa i
Formentera: 993 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: 7.757 participants. Menorca: 248 participants.
Eivissa i Formentera: 174 participants.
Entre les novetats d’aquest curs acadèmic, cal destacar:
● Tallers del Departament de Llengua Catalana i Lingüística General, per
donar a conèixer els estudis de Llengua i Literatura Catalana als estudiants
de batxillerat.
● Taller «N’hi ha que neixen amb estrella, i n’hi ha que neixen estrellats», del
Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP), adreçat als
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estudiants d’ESO i batxillerat dels centres educatius de Menorca i Eivissa i
Formentera.
Xerrades de la Unitat d’Assessorament Psicològic Infantil (UAPI), adreçades
a pares i mares.
Activitats per a estudiants de primària (tallers i visites) al campus i seus
universitàries amb el nom de «La Universitat dels nins i de les nines»
(Mallorca), «La Universitat dels boixos i les boixes» (Eivissa) i «La
Universitat dels fillets i les filletes» (Menorca).
Xerrada per a pares i mares: «Fortnite, un més a la família. L’addicció als
videojocs».
Jornades de Portes Obertes a la Facultat de Medicina, per a estudiants de 2n
de batxillerat.
Noves olimpíades: Llengua i literatura espanyoles i Olimpíada d'Alemany
com a Segona Llengua Estrangera (recuperació).
Campus Humanisticosocial d’estiu. En aquesta segona edició s’han fet dos
grups: Filologies i Filosofiai i Geografia, Història, Història de l’Art.
Tallers d'estiu Seràs UIB, per a estudiants de primària.
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