Fitxa descripció activitats Memòria acadèmica
Organització conjunta amb la Conselleria d’Educació i Universitat de les olimpíades,
miniolimpíades i concursos educatius. Potenciació de la introducció de noves
olimpíades, Llengua i Literatura Castellanes, i recuperació d’Alemany com a segona
Llengua Estrangera. Uns 2.300 estudiants de totes les Illes Balears han participat
en les olimpíades i miniolimpíades.
Organització de la XIV Olimpíada Espanyola de Biologia, que es va fer a Palma del
28 al 31 de març i en la qual varen participar 61 estudiants de segon de batxillerat
de tot l’Estat.
Suport a la Societat Balear de Matemàtiques (SBM-Xeix) en l’organització de la XVIII
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 han participat un total de
14.470 alumnes, dels quals 3.159 eren 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.

Convocatòria d’ajudes a associacions d’alumnes per finançar projectes destinats a
activitats i intervencions que fomentin la participació estudiantil i les activitats
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culturals.
Organització, juntament amb el Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus
Universitàries, de la V Lliga de Debat Universitari de la UIB i de la X 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 continuar estudiant quan els sorgeixin 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 i amb la condició de refugiat.
VIII Convocatòria d’ajuts de matrícula de la UIB per als estudiants amb
circumstàncies personals i estructurals sobrevingudes.
Suport a les actuacions realitzades per l’Associació Universitat Solidària Illes Balears
(AUSIB).
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 d’analitzar la inserció laboral
dels universitaris de la UIB.
Col·laboració, juntament amb el DOIP, en el Job Day UIB, al mes de març. Va ser un
dia d’enllaç entre universitaris i empreses, en el qual més d’un miler empreses
s’acostaren als universitaris per donar-los a conèixer devers 500 llocs de treball i/o
pràctiques. El mes de maig es va fer el III Tech Day Ocupació, un fòrum d’ocupació
adreçat específicament al perfil d’Enginyeria (vàries), Matemàtiques i Edificació
Participació en l’estudi de la Xarxa Vives d’Universitats, Via Universitària II.
Col·laboració amb Mensa Espanya, la qual va oferir als estudiants i als treballadors
de la UIB una sessió gratuïta de test per detectar altes capacitats.
Participació en el Projecte Aula Balears (Paula), una experiència educativa i social
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que va tenir lloc el mes de novembre.
Suport a l’EU-Ambasador, programa per acostar la Unió Europea als alumnes
universitaris.
Promoció i difusió d’activitats organitzades per altres entitats i adreçades a
l’alumnat universitari.
Organització, juntament amb la Conselleria d’Educació i Universitat, d’un programa
d’enriquiment extracurricular (MENTORiment) per a alumnat de 3r i 4t d’ESO,
batxillerat i/o formació professional amb altes capacitats intel·lectuals. Aquesta
segona edició ha tingut 171 participants, dels quals 135 eren residents de Mallorca,
12 de Menorca, 24 d’Eivissa i 1 de Formentera. Del total dels participants, un 24 per
cent són de nou ingrés al programa i el 76 per cent repeteix l’experiència amb el
programa, ja que havien participat a la primera edició. Es varen dur a terme 50
tallers entre febrer i maig del curs acadèmic 2018-19. Hi varen participar 30
professors mentors provinents de la UIB i de l’EASDIB, ESADIB i el CESAG.
Desenvolupament i suport al programa PACiS (Programa d’atenció a les Altes
Capacitats Intel·lectuals). Al llarg d’aquest curs 2018-19, s’han atès 235 casos
d’assessorament i diagnòstic (dels quals més d’una trentena 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, així com a l’alumnat de la UIB que ha estat
interessat a saber quines són les seves capacitats intel·lectuals. Per altra banda,
PACiS ha participat en la coordinació de l’ExU en Altes Capacitats instaurat a la UIB
el curs 2018-19 i que va tenir lloc des del mes de novembre fins a l’abril i en la
coordinació de MENTORiment.
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