Programa Seràs UIB Mallorca
Curs 2014-15
Activitats realitzades al campus universitari
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: 1250 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: 20 i 27 de març de 2015
• Participants: 60 centres: 3540 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
• Participants: 155 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
• Participants: 120 persones

DEMOLAB
Treballs pràctics experimentals (Física, Química, Biologia i Bioquímica) i visita a la
Facultat de Ciències. Estructurat en dues parts: una d'experimental, com a part
inseparable de l'activitat científica, que es desenvolupa al Laboratori Jove, i una altra
en què es visiten diferents instal·lacions de la Universitat o bé es fan demostracions
d'interès especial per les aplicacions que tenen en la nostra societat, i per la millora
de la qualitat de vida
• Durant el curs acadèmic
• Destinataris: alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat
• Participants: 59 centres educatius: 2707 alumnes

DEMOTEC
Experiments de laboratori (Enginyeria de l'Edificació, Enginyeria Electrònica
Industrial i Automàtica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Telemàtica i
Matemàtiques) i visita a l'Escola Politècnica Superior
• Dates: durant el curs acadèmic
• Destinataris: alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat
• Participants: 21 centres educatius: 809 alumnes

ARQUEÒDROM
Treballs pràctics d'arqueologia al campus de la UIB, guiats pel Laboratori
d'Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres. S’investiguen les societats a través
dels objectes i té per objectiu genèric apropar els estudiants a l'arqueologia, tal com
aquesta s'entén a començament del segle XXI. Això vol dir que aquesta disciplina no
s'ha d'entendre només com una activitat científica dedicada a l'estudi de les
societats passades sinó que pot ser una eina realment útil per estudiar les societats
del present i fins i tot per aprendre molt de nosaltres mateixos.
• Dates: durant el curs acadèmic
• Destinataris: alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat
• Participants: 15 centres educatius: 410 alumnes

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: 951 alumnes de batxillerat
• Participants en miniolimpíades: 74 alumnes de 4t d’ESO
• Participants Proves Cangur:
o Educació primària: 1751 alumnes

o Educació secundària: 3740 alumnes
Ciència per a tothom
Aquesta activitat neix de la inquietud del professorat de la Universitat de les Illes
Balears per fomentar les vocacions científiques entre els joves
• Dies 7, 8 i 9 de maig de 2015
• Destinataris: alumnes d’educació primària i secundària i públic en general
• Participants: més de 3.000 alumnes, a més de 1.500 persones.
• Memòria d’activitats: http://seras.uib.cat/memoria_activitats/altres_accions/

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
• 2 grups:
o Del 22 al 26 de juny de 2015
o Del 29 de juny al 3 de juliol de 2015
• Alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat
• Participants: 48 alumnes

Tallers secundària-universitat
Tallers de curta durada, de caire molt pràctic i dinàmic, relacionats amb les
inquietuds i problemàtiques dels adolescents o de les seves famílies.
• Alumnes de secundària i/o a les seves famílies
• Dates: durant el curs acadèmic (Sa Riera i centres universitaris municipals)
•Participants: 12 tallers: 285 persones

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

Activitats realitzades als centres educatius
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: durant el curs acadèmic
• Alumnes de 1r de batxillerat
• Participants: 52 centres: 4739 alumnes

Motivació i orientació per fer estudis universitaris
Sessió d’assessorament per facilitar la transició als estudis universitaris, i informació
sobre l’oferta d’estudis de la UIB
• Dates de realització: durant el curs acadèmic
• Alumnes de 1r de CFGS
• Participants: 8 centres: 490 alumnes

Universitat: accés des de batxillerat
Sessió de presentació de l’oferta d’estudis de grau de la UIB i la manera com s’hi
accedeix
• Dates de realització: durant el curs acadèmic
• Alumnes de 2n de batxillerat
• Participants: 55 centres: 4056 alumnes

Universitat: accés des de cicles formatius de grau superior
Sessió de presentació de l’oferta d’estudis de grau de la UIB i la manera com s’hi
accedeix
• Dates de realització: durant el curs acadèmic
• Alumnes de 2n de CFGS
• Participants: 14 centres: 450 alumnes

Xerrada: Universitat: accés per als més grans de 25, 40 i 45 anys
Sessió de presentació de l’oferta d’estudis de grau de la UIB i la manera com s’hi
accedeix per a l’alumnat de les escoles d’adults.
• Dates de realització: durant el curs acadèmic
• Participants: 8 centres d’adults: 250 alumnes

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: durant el curs acadèmic a centres universitaris municipals
i a l’edifici Sa Riera
• Alumnes de 4t d’ESO amb les seves famílies
• Participants: 9 sessions: 220 persones

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: 14 centres

Periodistes escolars a la UIB
Concurs que obre la possibilitat d'oferir als estudiants redactors l'oportunitat de
difondre les característiques, els estudis, serveis, etc., de la UIB, a través dels articles
(entrevistes, reportatges, etc.) que redactin utilitzant les formes d'expressió que
puguin resultar més properes als seus lectors, possibles futurs estudiants
universitaris.
•Participants: 10 centres: 40 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: 15 centres: 15 alumnes

Altres activitats
La Universitat dels nins
La Universitat de les Illes Balears ofereix als alumnes de primària la possibilitat de
participar en diferents activitats i formar part de la que serà la seva universitat.
• Ciència per a tothom
• II setmana saludable
• La UIB oberta de pinte en ample
• Proves Cangur educació primària
• Activitats Campusesport: natació, esports diversos, tallers i jocs
• Jocs i materials
o Jocs per a la ciència
 Joc del Trivial per a la ciència
 Molècules de la vida
o Joc POTUgame
o Joc de l’oca de la UIB
o Material per pintar: personatges del LADAT
• Curmetratges d'animació infantils del LADAT

