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Introducció 
 

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 divendres 19 de setembre de 2019, a les 

13 hores, a la sala d'actes de la Seu universitària de Menorca. 

Durant l’acte es realitzà el lliurament de diplomes als alumnes que finalitzaren els 

estudis universitaris el curs 2018-19. 

La doctora Josefa Donoso Pardo, catedràtica de Química Física, hi va impartir la lliçó 

inaugural, amb el títol «Set files i divuit columnes, els pilars de la nostra vida». 

 

1. Dades generals del curs 

1.1 Els estudis oficials que s’impartiren a la Seu universitària durant el 

curs foren el següents: 

 

Estudis de Grau 

 Grau d'Administració d'Empreses, amb  38 alumnes matriculats.  

 Grau de Dret, amb 41 alumnes matriculats.  

 Grau d'Educació Primària, amb 64 alumnes matriculats.  

 Grau d'Infermeria, amb 68 alumnes matriculats.  

 Grau de Turisme, amb 26  alumnes matriculats.  

 Això fa un total de 237  alumnes matriculats, dels quals 73  foren de nou ingrés als 

estudis de Grau. 

 

Màsters oficials 

 Màster Universitari de Formació del Professorat, amb 32 alumnes matriculats, dels 

quals 28 foren de nou ingrés als estudis de Màster. 
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1.2 Pel que fa als alumnes que es graduaren durant aquest curs, 

foren:  

 Grau d'Administració d'Empreses, 6 alumnes titulats. 

 Grau de Dret, 3 alumnes titulats. 

 Grau d'Educació Primària, 5 alumnes titulats. 

 Grau d'Infermeria, 6 alumnes titulats.  

 Grau de Turisme, 6 alumnes titulats.  

 Màster Universitari de Formació del professorat, 21 alumnes titulats.  

Això fa un total de 47 alumnes titulats, dels quals 26 foren d’estudis de Grau i 21 

d’estudis de Màster. 

 

1.3 Professors associats per estudis de la Seu Universitària: 

 Grau d'Administració d'Empreses, 8 professors. 

 Grau de Dret, 9 professors. 

 Grau d'Educació Primària, 13 professors. 

 Grau d'Infermeria, 10 professors.  

 Grau de Turisme, 8 professors.   

 Màster Universitari de Formació del professorat, 8  professors.    

Amb un total de 56 professors associats. 

 

1.4 Professors per estudis de Campus Digital: 

 Grau d'Administració d'Empreses, 35 professors. 

 Grau de Dret, 30 professors. 

 Grau de Turisme, 27 professors. 

 Grau d'Infermeria, 60 professors.  

 Graus d'Educació Primària, 20 professors. 
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Amb un total de 172 professors de Palma que imparteixen classe per videoconferència, 

i es desplacen a Menorca a realitzar seminaris.  

 

2. Altres activitats acadèmiques de la UIB a la Seu, cal 

destacar: 

 

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: 

 Alaior, on ha tingut 75 participants. 

 Ciutadella, on ha tingut 101 participants. 

 Maó, on ha tingut 87 participants. 

Fent un total de 263 participants.  

 

2.2. Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)  

 Presencial, amb un total de 66 matrícules.  

 Lliure, amb un total de 32 matrícules. 

2.3 Cursos 

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

 EU en Dret Urbanístic i Ordenació del territori Expert Universitari en Interioritat, 

autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS). FUEIB. 

 Expert Universitari en Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB 

(15ECTS). FUEIB. 

 Màster en Direcció i Lideratge de Serveis de Salut. Títol propi de la UIB (66 ECTS). 

FUEIB. 

 Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent (60 ECTS). 
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 Formació per a coordinadors i tutors de pràctiques de la UIB d’educació 

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

 

2.4 Conferències, Seminaris, Xerrades, Presentacions, Jornades i 

Tallers 

 VII Seminari d'estudis de gènere "Estratègies Coeducatives per Educar en 

Igualtat". Càtedra d'Estudis de la Violència de Gènere de la UIB i Servei d'Activitats 

Culturals. 

 Jornades Experiències de Frontera. Caravana Obrint Fronteres de Menorca, a 

través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. 

 Conferència del doctor Xavier Carrera Farran «Mestres i educadors on-off. Per què 

he de (pre)ocupar-me de la meva competència digital docent? 2030: compromís 

amb la competència digital de docents i educadors». Facultat d’Educació. 

 ONVRES. Una visita guiada a les clavegueres de la masculinitat. Proposta escènica 

de Justo Fernández. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. 

 

2.5 Accés 

 Proves d’accés a la Universitat convocatòria de juliol, amb 445 inscrits. 

 Proves d’accés a la Universitat convocatòria de setembre, amb 61 inscrits. 

 Proves d'accés per als més grans de 25 i de 45 anys, amb 62 inscrits. 

 

3. Programa Seràs UIB Menorca 

 

 La UIB et Visita: 11 sessions, 369 participants 

 Vine a la UIB: 97 sessions, 910 participants 

 Participa amb la UIB: 95 participants 
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 Participació en fires de promoció universitària:  Fira d'Ensenyaments Superiors a 

Ciutadella i Fira de la Ciència i de la Tècnica (Maó).  

 Activitats realitzades durant i després de la COVID-19: 252 participants 

Per a més informació: https://seras.uib.cat/memoria_activitats/ 

 

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. 

 Celebració del Dia de les Universitats Saludables, 8 d’octubre. Vicerectorat de 

Campus, Cooperació i Universitat Saludable. 

 Campanya de donació de sang. Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat 

Saludable, en col·laboració amb la Fundació Banc de Sang de les Illes Balears. 

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

 Reunions amb directors dels diferents centres de l'illa de Menorca. Conselleria 

d'Educació i Universitat. 

 Oposicions CAIB. 

 Oposicions IB-Salut. 

 Servei d'Orientació Professional, obert a estudiants i titulats universitaris que 

vulguin informació i orientació laborals. Departament d'Orientació i Inserció 

Professional (DOIP) de la FUEIB, amb el suport del SOIB. 

 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 

«Diversitat», que presideix el Dia Mundial de la Ràdio 2020. 

 

5. Exposicions 
 

https://seras.uib.cat/memoria_activitats/
http://campus.uib.cat/
http://campus.uib.cat/
http://campus.uib.cat/
http://campus.uib.cat/
http://www.fbstib.org/
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 Exposició Camins. El viatge de les persones refugiades. Caravana Obrint Fronteres de 

Menorca, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. 

 Exposició L’art de la taula periòdica. Les dones i els seus elements. Servei d'Activitats 
Culturals. 

 
 
 

6. 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 

 

 
 
 
 


