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Fitxa descripció activitats Memòria acadèmica 2019-20 

Consell d’Estudiants 
 

Setmana de Benvinguda (9-13 de setembre de 2019) 

Aquesta activitat estava pensada com una setmana sencera d’actes extraacadèmics, 
lúdics, esportius i festius per donar la benvinguda al curs acadèmic i als nous 
estudiants. En principi, s’havien programat activitats com ara una cercavila, una diada 
esportiva, una diada d’associacions, unes jornades d’ecofeminisme i un concert. 
Finalment, però, decidírem mantenir solament la cercavila i els concerts, atès que no 
disposàvem ni dels mitjans materials ni humans suficients per tirar endavant el 
projecte inicial. La cercavila va ser el dia 9 de setembre, de 12 a 13 hores, i la feren 
músics joves, que varen recórrer el campus universitari. El concert, que incloïa grups 
de músics de la UIB, primer, l’ajornàrem per mal temps, però finalment l’haguérem de 
suspendre per desavinences entre els membres de la comissió permanent. 

La suspensió del concert va significar perdre uns diners que ja havíem executat, a més 
de la mala imatge i la pèrdua de confiança per part dels grups, l’empresa de so, i els 
estudiants, que varen veure que se suprimia per la mala gestió del president del 
Consell d’Estudiants, qui va tenir el suport del Rectorat per eliminar el concert.  

 

66 AGO-30 AGE de CREUP (del 25 al 29 de novembre de 2019) 

Assistència de dos representants del CE de la UIB a l’assemblea de la Coordinadora de 
Representants d’Estudiants d’Universitats Públiques (CREUP), que tingué lloc a la 
Universitat Miguel Hernández (Elx) entre els dies 25 i 29 de novembre. 

 

 

 

Eleccions a la comissió permanent (13 de març de 2020) 
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Eleccions convocades pel Vicerectorat d’Estudiants després que els membres de la 
comissió permanent vigent fins a aquell moment dimitissin en bloc. La candidatura 
presentada va guanyar per deu vots a favor i cap abstenció. 

 

Reunió amb el CJIB (17 d’abril de 2020) 

Reunió entre la comissió permanent del Consell d’Estudiants de la UIB i la comissió 
permanent del Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) per crear sinergies i 
pensar línies d’acció conjuntes (que encara no s’han materialitzat). A partir d’aquesta 
reunió, el CEUIB va demanar incloure el CJIB com a membre observador, qüestió que 
a dia d’avui encara està en tràmit. 

 

Preguntes i respostes en directe (30 d’abril de 2020) 

Activitat duta a terme per vídeo en directe d’Instagram i que consistí a resoldre dubtes 
sobre exàmens, pràctiques, etc., que havien sofert canvis dràstics a conseqüència del 
confinament adoptat per la crisi sanitària de la COVID-19. 

 

Ponència «La Universitat després de la COVID-19» (8 de maig de 2020) 

El president del CEUIB va assistir com a convidat a aquesta activitat, organitzada per 
les Joventuts Socialistes de les Illes Balears (JSIB) per debatre sobre els reptes presents 
i futurs de la Universitat, com és l’accés a la Universitat, la bretxa digital, la qualitat 
universitària i l’aprenentatge centrat en l’estudiant (ACE), entre d’altres. 

 

Campanya de comunicació #35anysceuib (25 de maig de 2020) 

Campanya de comunicació a les xarxes socials amb motiu de l’aniversari de la creació 
del Consell d’Estudiants, coincidint amb la publicació dels Estatuts de la UIB. Va 
consistir en apunts commemoratius i una enquesta sobre necessitats dels estudiants 

 

Entrevista al programa Cinc Dies, d’IB3 TV (11 de juny de 2020) 
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Entrevista al president del CEUIB perquè explicàs la problemàtica suscitada per la 
instrucció de la Secretaria General de la UIB sobre el protocol d’avaluació en línia. 

 

67 AGO de CREUP (20-23 de juliol de 2020) 

Participació de la representació del CEUIB a la 67 AGO de CREUP, que tingué lloc a la 
UCM i a la UPM els dies esmentats. Celebració d’eleccions a la comissió executiva de 
l’associació. En sortí vencedora la candidatura presidida per Andrea Paricio, estudiant 
de la Universitat Politècnica de València. 

 

 

 

 


