Programa Seràs UIB Menorca
Curs 2014-15
Activitats realitzades a la Seu universitària
Dimarts a la UIB
Presentació de l’oferta d’estudis de la UIB per branques de coneixement, a càrrec del
professorat de la UIB.
• Dies 4, 11, 18 i 25 de novembre i 2 de desembre de 2014, per videoconferència
• Alumnes d’ESO, batxillerat, CFGS, més grans de 25, 40 i 45 anys i pares i mares
• Participants: 80 persones

Jornades de Portes Obertes: estudiants de 2n de batxillerat i CFGS
Jornades per donar a conèixer l’oferta d’estudis de grau de la UIB, la manera com
s’hi accedeix i els programes d’acollida i mobilitat.
• Dies 26, 27, 28 i 30 de gener de 2015
• Participants: 8 centres educatius: 460 alumnes

Jornada de Portes Obertes: famílies
Trobada i recorregut per donar a conèixer l’oferta d’estudis de grau de la UIB, la
manera com s’hi accedeix i els programes d’acollida i mobilitat.
• Dia 17 de març de 2015, per videoconferència
• Participants: 20 persones

Jornada de Portes Obertes: més grans de 25, 40 i 45 anys
Jornada per donar a conèixer l’oferta d’estudis de grau de la UIB i els tràmits d’accés
i d'admissió: preinscripció, matrícula, beques i ajuts…
• Dia 28 d’abril de 2015, per videoconferència
• Participants: 15 persones

DEMOLAB
Treballs pràctics experimentals de ciències relacionats amb la física, química,
biologia i bioquímica.
• Dies 31 de març de 2015
• Participants: 2 centres educatius: 46 alumnes (4t d’ESO i 1r de batxillerat)
• Amb la col·laboració de la Residència d’Estudiants de la UIB

Olimpíades, miniolimpíades i Proves Cangur
Concursos per estimular l’estudi de diferents àrees de coneixement entre els joves,
premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica i servir de punt de trobada entre l’educació
secundària i la Universitat.
• De gener a maig de 2015
• Participants en olimpíades: 114 alumnes de batxillerat
• Participants en miniolimpíades: 20 alumnes de 4t d’ESO
• Participants Proves Cangur:
o Educació primària: 37 alumnes
o Educació secundària: 583 alumnes de Menorca

Trobada amb els centres educatius de les Illes Balears
Trobada amb la vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat i el delegat del Rector
per donar a conèixer l’estratègia de comunicació i promoció institucional de la UIB, a
càrrec del doctor Antonio Fernández-Coca, delegat del Rector, el Programa
d’orientació i transició a la Universitat (POTU) i les modificacions en el procediment
de l’admissió a la UIB per al curs 2015-16.
•Dia 27 de març de 2015, per videoconferència

Activitats realitzades als centres educatius
Motivació pels estudis postobligatoris
Sessió d’assessorament per explicar la importància que té continuar estudis
postobligatoris i les opcions que hi ha a les Illes Balears.
• Dates de realització: febrer i març de 2015
• Alumnes de 4t d’ESO
• Participants: 9 centres: 489 alumnes

Motivació i orientació per fer la transició als estudis superiors
Sessió d’assessorament per facilitar la transició als estudis universitaris, i difusió
sobre la formació superior que es pot cursar a la UIB
• Dates de realització: febrer i març de 2015
• Alumnes de 1r de batxillerat
• Participants: 6 centres: 410 alumnes

Concurs d'imatge Què és per a mi la UIB?
Disseny sobre el que representa per als estudiants la UIB entre l’alumnat de 5è i 6è
de primària i 1r i 2n d'ESO
• Participants: 2 centre: 8 alumnes

Premis d'investigació del Consell Social de la UIB
Premi convocat pel Consell Social de la UIB per estimular la recerca entre l’alumnat
de batxillerat i de formació professional de grau superior
•Participants: 6 centres: 6 alumnes

Altres activitats
VI Campus Cientificotècnic d'Estiu de la UIB
Setmana de pràctiques de caràcter científic i tècnic per potenciar l'interès per la
ciència i la tecnologia
• Del 22 al 26 de juny de 2015, de 10 a 13.30 hores
• Alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat
• Participants: 32 alumnes. Hi ha reservades dues places per a 2 estudiants
d'Eivissa i Formentera. La UIB aporta l’estada a la Residència d’Estudiants,
amb règim de pensió completa, des del sopar del dia 21 de juny fins al dinar
del dia 26 de juny.

Altres informacions
Web pròpia de la UIB per a Menorca
La Universitat de les Illes Balears ha creat una web pròpia per als usuaris de
Menorca. Fins ara tota la informació referent als estudis i serveis de la UIB en
aquestes illes era dins el web general de la Universitat. A partir d’ara tindran un espai
digital propi, amb tota la informació que pugui interessar als alumnes i a la societat
en general de Menorca.
La Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional de la UIB ha
creat aquests nous portals per millorar l’accés a la informació i a la Universitat en
general.
• http://menorca.uib.cat/

