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Memòria acadèmica 2021-2022 

Programa d’orientació i transició a la Universitat (PortUIB) 
El PortUIB té com a finalitats principals facilitar la incorporació de nous alumnes a la 
Universitat mitjançant la difusió de la importància de la formació superior entre els 
alumnes de l’educació secundària i les seves famílies, i millorar les relacions entre els 
centres educatius i la Universitat (<http://seras.uib.cat/portuib/>). 

Durant el curs 2021-22 ha desenvolupat una sèrie d’activitats amb la finalitat 
d’aconseguir els seus objectius, a la vegada que intenta enfortir les relacions entre la 
Universitat i els centres educatius de les Illes Balears. També ha continuat fent activitats 
destinades als estudiants de primària, per tal 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. 

La pàgina web Seràs UIB (<http://seras.uib.cat/>) disposa de l’oferta d’activitats 
d’informació i d’orientació, com també d’un seguit de recursos i consells. 

Als centres d’educació secundària s’han dut a terme xerrades i tallers en format 
presencial i/o virtual per facilitar el procés de transició a la Universitat als futurs 
estudiants (ESO, batxillerat, FP i més grans de 25, 40 i 45 anys) i també per donar a 
conèixer els estudis de grau. A Mallorca: 23.338 participants. A Menorca: 
2.302 participants. A Eivissa i Formentera: 2.649 participants. 

Les jornades de portes obertes i les trobades amb famílies i més grans de 25, 40 i 45 
anys i amb orientadors dels centres educatius han seguit amb format virtual a causa de 
les recomanacions sanitàries sobre la COVID-19. A Mallorca: 9.251 participants. A 
Menorca: 344 participants. A Eivissa i Formentera: 307 participants. Cal destacar que 
algunes activitats com Scratch Day, ROBOTICacts i Ciència per a Tothom s’han pogut 
fer en format presencial al campus de Palma. Amb el mateix format virtual es varen fer 
xerrades adreçades a les famílies sobre aspectes de la Universitat (PBAU, PAP_EDU, 
beques…), així com de temàtica d’interès (pornografia, TDAH, «El joc del calamar», 
altes capacitats, addiccions…). A Mallorca: 3.644 participants. A Menorca: 422 
participants. A Eivissa i Formentera: 478 participants.  

Al campus i a les seus universitàries, seguint les recomanacions sanitàries contra la 
COVID-19, es varen dur a terme les olimpíades, miniolimpíades i Proves Cangur amb la 
participació següent: a Mallorca, 9.561 participants; a Menorca, 1.290 participants, i a 
Eivissa i Formentera, 1.014 participants. Els treballs pràctics a l’arqueòdrom, Demolab 
i Demotec a Mallorca: 485, 1.994 i 1.252 respectivament, mentre que a les seus 
universitàries no es varen dur a terme. Al campus universitari també es varen fer algunes 
visites i tallers amb 887 participants  
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En el marc de la Universitat dels nins i de les nines, i amb l’objectiu d’oferir als alumnes 
de primària la possibilitat de participar a diferents activitats i formar part de la que serà 
la seva universitat, se n’han fet diverses (visites, Demolab virtual, tallers d’estiu i 
concursos). A Mallorca: 6.926 participants. A Menorca: 185 participants. A Eivissa i 
Formentera: 136 participants. 

A finals del mes de juny i durant tot el mes de juliol s’han posat en marxa els tallers i 
campus d’estiu en format presencial, amb una participació de 461 estudiants de 
primària i secundària. 

Entre les novetats d’aquest curs acadèmic, cal esmentar: 

• Reunions informatives entre els professors especialistes de les matèries incloses 
a les proves d'accés per als més grans de 25 i 45 anys i els professors de 
l’assignatura dels centres d'educació de persones adultes (CEPAS) que hi puguin 
estar interessats. 

• De tu a tu. Xerrades on els estudiants universitaris expliquen breument, als 
futurs estudiants de grau, el seu dia a dia a la Universitat, el funcionament de 
les classes, les pràctiques, les activitats que es poden fer fora de l’aula…  

• ROBOTICacts. Jornada de robòtica focalitzada a aportar solucions tecnològiques 
a un problema present a la societat de les Illes Balears. 

• Olimpíada d’Informàtica i miniolimpíada de Geografia. 

El servei d’orientació personalitzada que es va posar en marxa el curs passat 
(<http://seras.uib.cat/orientacio/atencio_personalitzada/>) amb el propòsit d'orientar 
els futurs alumnes de la UIB sobre el seu camí acadèmic i professional, i promoure'n la 
diversitat d’interessos, capacitats i motivacions, ha dut a terme 155 sessions virtuals. A 
Mallorca: 172 participants. A Menorca: 16 participants. A Eivissa i Formentera: 13 
participants, i ha estat atès per una psicòloga i dos alumnes col·laboradores de tipus B.  

També s’han seguint elaborat diversos consells i recursos, adreçats a l’alumnat de 
primària i secundària i a les seves famílies, i al professorat de centres educatius: 
<https://seras.uib.cat/orientacio/recursos/>. 

Les activitats han arribat aquest curs acadèmic aproximadament a uns 68.000 
receptors directes (alumnes, professors i famílies d’alumnes).  

Es pot consultar la memòria completa a:    

<https://seras.uib.cat/portuib/Transparencia/memoria_activitats/ 


