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Memòria acadèmica 2021-2022 

Seu universitària de Menorca 

 

Introducció 

Aquest curs, la UIB celebra el 25è aniversari de la creació de la Seu de Menorca. 
La inauguració del curs acadèmic 2021-22 a la Seu de Menorca ha tingut lloc el dijous 
14 d’octubre de 2021.  
La lliçó inaugural ha anat a càrrec del doctor Romualdo Romero, catedràtic de Física de 
la Terra, amb el títol «La Mediterrània occidental, una regió d’adversitats 
meteorològiques i punt calent del canvi climàtic». 
A més de la inauguració del curs, a l’acte s’ha lliurat l’obra gràfica als graduats dels anys 
2019-20 i 2020-21, feta pel doctor Joan Josep Marcó, professor jubilat d’Enginyeria de 
la UIB. Durant els dos cursos s’han graduat un total de 62 estudiants de grau i 51 de 
màster oficial. 

Dades generals del curs 

Estudis de grau i màster 

• Grau d'Administració d'Empreses: 43 alumnes matriculats 
• Grau de Dret: 63 alumnes matriculats 

• Grau d'Educació Primària: 79 alumnes matriculats 

• Grau d'Infermeria: 104 alumnes matriculats 
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• Grau de Turisme: 23 alumnes matriculats 

• Màster Universitari en Formació del Professorat, amb 29 alumnes matriculats 
 
Això fa un total de 341 alumnes matriculats. 

Professors, per estudis, de la Seu universitària 

• Grau d'Administració d'Empreses: 10 professors 

• Grau de Dret: 7 professors 
• Grau d'Educació Primària: 19 professors 

• Grau d'Infermeria: 8 professors 

• Grau de Turisme: 7 professors 
• Màster Universitari en Formació del Professorat: 25 professors 
 
Això fa un total de 63 professors associats, dels quals 11 imparteixen docència en més 
d’un estudi. 

Professors, per estudis, de Campus Digital 

• Grau d'Administració d'Empreses: 45 professors 

• Grau de Dret: 29 professors 
• Grau de Turisme: 38 professors 

• Grau d'Infermeria: 39 professors  

• Grau d'Educació Primària: 30 professors 

• Màster Universitari en Formació del Professorat: 6 professors 
 

Hi ha 187 professors de Palma que imparteixen classe per videoconferència, i que es 
desplacen a Menorca a impartir seminaris. 

Altres activitats acadèmiques de la UIB dutes a terme a la Seu 

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, amb 41 participants 

• Ciutadella, amb 85 participants 
• Maó, amb 36 participants 
 
En total, hi ha hagut 162 participants.  
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Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)  

• Presencial: 76 matrícules 

• Lliure: 32 matrícules 

Cursos 

• Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de 
la UIB (30 ECTS). FUEIB. 

• Formació de formadors del Programa de Competència Familiar UIB. Grup 
d'Investigació i Formació Educativa i Social (Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques). 

Conferències, seminaris, xerrades, presentacions, jornades i tallers 

• IX Jornades d’Educació Social. Nous escenaris socioeducatius (videoconferència). 
Facultat d'Educació i Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears. 

• Jornades de Direcció Escolar (videoconferència). Facultat d'Educació i Conselleria 
d’Educació i Formació Professional. 

• Presentació dels nous currículums de les etapes no universitàries. Facultat 
d’Educació. 

• Seminari «Transformam el món des de les aules». Programa per incorporar els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a la docència de la Facultat 
d'Educació (videoconferència). Facultat d’Educació. 

• Seminari «La representació política menorquina en les institucions democràtiques 
des de la transició fins a l'actualitat (1977-2020)». Departament de Ciències 
Històriques i Teoria de les Arts. 

• Seminari «Transitant pel grau de mestre: de les proves d’admissió al teu futur com 
a docent» (videoconferència). Facultat d’Educació. 

• Presentació del llibre Transformant la formació inicial del professorat: el paradigma 
realista (videoconferència). Facultat d’Educació. 

• Presentació del llibre Aprendre, d'Eduard Vallory (videoconferència). Facultat 
d’Educació. 

• Presentació de l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears 2021. Grup d’Investigació i 
Formació Educativa i Social (GIFES) de la Universitat de les Illes Balears i Fundació 
Guillem Cifre de Colonya.  

• Presentació dels «Tallers d'explotació sexual». Institut per a la convivència i l'èxit 
escolar del Govern de les Illes Balears. 

• Xerrada per a la ciutadania per part de la consellera de Mobilitat, sobre el tram de 
la carretera Maó-Alaior. Consell Insular de Menorca. 
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Accés 

• Proves d’accés a la Universitat. Dues seus: recinte firal de Menorca (Maó) i sala 
multifuncional de Canal Salat (Ciutadella). 
o Convocatòria de juny: 429 inscrits 
o Convocatòria de juliol: 61 inscrits 

• Proves d'accés per als més grans de 25 i de 45 anys. 

• Proves d'admissió als graus d'Educació Infantil i/o Primària. 

Programa Seràs UIB Menorca 

• Activitats a centres educatius: 2.302 participants 
• Jornades, trobades i programes formatius: 377 participants 

• Treballs pràctics i programes formatius: 70 participants 

• Activitats d’estiu: 6 participants 
• Olimpíades, miniolimpíades, premis i concursos: 1.290 participants 

• Participació a fires i jornades universitàries: 1 

• Xerrades per a famílies: 422 participants 
• Orientació personalitzada: 16 sessions individualitzades 

• La Universitat dels Fillets i de les Filletes: 185 participants 

Altres activitats a la Seu  

• 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. FUEIB. 

• Exàmens lliures de llengua catalana B2, C1 i C2. Servei Lingüístic i FUEIB. 

• Proves de selecció del Programa ESTALMAT. UIB i Societat Balear de Matemàtiques. 

• Proves de selecció del Programa ESTALQUIM. UIB i Associació de Químics de les 
Illes Balears. 

• Oposicions de la CAIB. 

• Oposicions de l’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. 
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• Programa especial de la Cadena SER Menorca en directe des de la Seu universitària 
de Menorca, amb la participació de la comunitat universitària. El tema fou «La ràdio 
i la confiança», que presidí el Dia Mundial de la Ràdio 2022. 

Activitats per commemorar el 25è aniversari de la creació de la Seu de la 
UIB 

• «Paisatge cultural de Punta Nati, patrimoni de pedra seca. Ses Truqueries». 

• Concert de l'Orquestra Universitat de les Illes Balears. 
• «Can Salort: El casat i la família». 

Exposicions 

• La llana: patrimoni, sostenibilitat i salut. De residu a recurs. OCDS. 

• Educar movent consciències amb InèditNet. A càrrec d’alumnes i equip docent de 
l’assignatura TIC Aplicades a l’Educació Primària, del Grau d’Educació Primària.  

• Pol·linitzadors. SAC. 

• Balears, natura urgent. GOIB i SEO/Birdlife.  

Col·laboracions 

• La Fundació Rubió de Menorca beca tres alumnes del grau d'Educació Primària 
perquè facin suport a alumnes de primària. 

• UIMIR. Universitat Internacional Illa del Rei. 

• Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears. 

• Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears (CABIB). Govern de les Illes Balears. 
• Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut). 

• Consell Insular de Menorca. 

• Ajuntament d’Alaior.  
 


