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La UIB et visita
Xerrades en els centres educatius
Què hi ha després de l'ESO?
Sessió d’assessorament per explicar la importància de continuar els estudis
postobligatoris i les opcions que hi ha a les Illes Balears
● Dates de realització: gener de 2018
● Destinataris: estudiants de 4t d’ESO
● Participants: 10 centres. 10 sessions. 508 estudiants
Un camí, distintes direccions
Sessió d’assessorament per facilitar la transició als estudis universitaris i de
difusió de la formació superior que es pot cursar a la UIB
● Dates de realització: de desembre de 2017 a abril de 2018
● Destinataris: estudiants de 1r de batxillerat i CFGS.
● Participants: 10 centres. 8 sessions. 496 estudiants

Tallers en els centres educatius
Tallers per combatre els estereotips de gènere
Tallers educatius per a mostrar a l’alumnat la reproducció dels estereotips de
gènere a l’hora de desenvolupar determinats llocs de treball.
● Dates de realització: de desembre 2017 a maig de 2018
● Destinataris: estudiants d’ESO, batxillerat i CFGS
● Participants: 3 centres. 39 tallers. 859 persones
● Organització: Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes i
Consell Social de la UIB

Taller Jugando entreREDes
El programa Jugando entreREDes, un joc educatiu que pretén donar a conèixer el
funcionament del sistema elèctric nacional i fomentar l'eficiència energètica a les
aules. Estudiants d’ESO
● Dates de realització: abril de 2018
● Destinataris: estudiants de secundària
● Participants: 13 tallers. 281 estudiants
● Organització: Red Eléctrica de España (REE)

Activitats Vine a la UIB
Sessió d’assessorament
El meu fill o la meva filla acaba l’ESO. Què pot fer?
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: dia 7 de març de 2018
● Destinataris: estudiants de 4t d’ESO amb les seves famílies
● Participants: 40 persones
● Col·laboració dels tècnics de POAP de la Direcció General de Formació
Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i
Universitat

Presentació dels estudis de grau
Els Dimarts a la UIB
Presentació de l’oferta d’estudis de la UIB per branques de coneixement, a càrrec
del professorat de la UIB.
● Dates de realització: dies 24 i 31 d’octubre, 7, 14, 21 i 28 de novembre i 12
i 19 de desembre de 2017
● Destinataris: estudiants d’ESO, batxillerat, CFGS, més grans de 25, 40 i 45
anys i famílies
● Participants: 100 persones

Jornades i Trobades
Jornada Jo també Puc Fer-ho: Nines i ciència
Jornada destinada a les alumnes de secundària i batxillerat, per combatre els
estereotips de gènere relacionats amb l’elecció de la carrera universitària i els
desequilibris entre l’alumnat en l’elecció dels estudis superiors que es donen a la
nostra universitat.
● Dates de realització: dia 1 de desembre de 2017
● Destinataris: estudiants d’ESO
● Participants: 30 nines
● Organització: Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes i
el Consell Social de la UIB
Jornades de Portes Obertes: estudiants de 2n de batxillerat i CFGS
Activitats i tallers per conèixer de prop els estudis de grau, els serveis i les
instal·lacions del campus universitari.
● Dates de realització: dies 30 de gener i 2 de febrer de 2018
● Destinataris: estudiants de 2n de batxillerat, CFGS i més grans de 25, 40 i
45 anys
● Participants: 15 centres. 650 estudiants
Trobada amb els pares i mares d’estudiants de batxillerat i CFGS
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.

● Data de realització: dia 24 d’abril de 2018
● Participants: 45 persones
Trobada amb els 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…
● Data de realització: dia 8 de maig de 2018
● Participants: 10 persones

Trobada amb els centres d'educació secundària
Trobada informativa. Es presenten totes les activitats i serveis universitaris a
disposició dels professionals preuniversitaris.
● Data de realització:Dia 20 de novembre 2017
● Destinataris: directors, caps d’estudis, orientadors dels centres d’educació
secundària. Responsables de les oficines d’informació juvenil i dels centres
universitaris municipals.
● Participants: 22 participants
Jornada Orientació i formació professional. Tot un món de possibilitats
Col·laboració amb la jornada organitzada per la Direcció General de Formació
Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat.
● Data de realització: dia 7 de febrer de 2018
Ciència a secundària. Col·laboració en el projecte europeu SOCLIMPACT
Projecte de col·laboració amb el centres de secundària en l’estudi de l’impacte del
canvi climàtic sobre el nivell de la mar.
● Data de realització: 12 d’abril 2018 (sessió informativa)
● Destinataris: centre de secundària
● Participants: 2 centres assistents interessats en participar en el
projecte
● Organitza: Grup d’investigació de Nivell del Mar i Clima Marí de la UIB
Programa Mentoriment a Palma
Programa d’enriquiment extracurricular dirigit a alumnat identificat amb Altes
Capacitats Intel·lectuals (ACI).
● Dates: de febrer a maig 2018
● Destinataris: alumnes de ACI de 4t ESO i 1r de batxillerat
● Participants: 12 participants

Treballs pràctics
V Ciència per a Tothom: Demolab i Demotec
Activitat per fomentar les vocacions científiques entre els joves: Física i Química
recreatives, Introducció a la genètica amb Drosophila melanogaster, Programació
amb Arduino d'un sistema de semàfors i Taller sobre el joc digital entreRedes
● Dates de realització: dies 6, 7 i 8 de març de 2018
● Destinataris: estudiants de 3r i 4t d’ESO, i 1r de batxillerat
● Participants: 410 estudiants, 33 sessions i 11 centres.
IX Campus Cientificotècnic d'Estiu a Palma
Setmana de pràctiques per potenciar l'interès per la ciència i la tecnologia.
● Dates de realització: dos torns: del 18 al 22 de juny de 2018 i del 25 al 29
de juny de 2018
● Estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxillerat
● Participants: 2 estudiants

Participa amb la UIB
Concursos i premis
I Certamen de projectes de química: la química a ca nostra
Realització de projectes monogràfics relacionats amb la temàtica «La Química a
ca nostra».
● Destinataris: Estudiants de 3r i 4t ESO

● Participants: 11 projectes presentats
● Organització: Departament de Química.
First Lego League a Palma (FLL)
Repte internacional que desperta l’interès dels joves per la ciència i la tecnologia.
● Destinataris: estudiants de Primària

● Participants: 1 equip. 10 persones

Olimpíades, miniolimpíades i proves Cangur
Miniolimpíades i Olimpíades
Proves 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.
● 15 olimpíades: Anglès, Biologia, Dibuix Artístic, Economia, Física, Filosofia,
Geografia, Història, Història de l'Art, Llengua i Literatura Catalanes,
Llengües Clàssiques, Matemàtiques, Química
Història del Món Contemporani, Dibuix Tècnic
● 4 miniolimpíades: Biologia i Geologia, Economia, Física i Química
Filosofia
● Dates de realització: de gener a maig de 2018
● Dates de realització: de gener a maig de 2018
● Participants: 227 estudiants de secundària
Proves Cangur
Activitat que es marca com a objectiu principal estimular i motivar l’aprenentatge
de les matemàtiques a través dels problemes.
● Data de realització: dia 15 de març de 2018
● Participants: 615 estudiants de secundària
●

La universitat dels nins i de les nines
Primer contacte amb la UIB
Mostrar d’una manera lúdica i il·lusionant la nostra universitat, l’oferta educativa i
les instal·lacions.

● Dates de realització: de desembre 2017 a maig 2018
● Destinataris: estudiants de primària
● Participants: 100 estudiants
Concurs d'imatge Què és per a mi la UIB?
Concurs de disseny sobre el que representa la UIB per als estudiants.
● Destinataris: estudiants de 5è i 6è de primària
● Participants: 25 estudiants
I Concurs El meu primer experiment
Concurs amb l’objectiu de promocionar i incentivar l’interès per la ciència.
● Destinataris: estudiants de primària

● Participació: 4 projectes presentats
● Organització: Departament de Química.
Proves Cangur
Activitat que es marca com a objectiu principal estimular i motivar l’aprenentatge
de les matemàtiques a través dels problemes.
● Data de realització: dia 15 de març de 2018
● Participants: 73 estudiants de primària

Participacions en fires de promoció universitària
Es dona a conèixer als futurs estudiants de grau i les seves famílies l’oferta
d’estudis de la UIB, els recursos de què disposa la Universitat i els serveis que
posa a l’abast dels estudiants i de la societat en general.
● Eivissa University Day. Dia 27 de novembre de 2017, de 10 a 14 hores.
Recinte Firal d'Eivissa

Altres informacions
Conveni per al desplegament del joc educatiu entreREDes
El Rector de la Universitat de les Illes Balears i president del Patronat de la
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, Llorenç Huguet, i el delegat
regional de Red Eléctrica d'Espanya a les Balears, Eduardo Maynau, vàren signar
el dia 19 d’abril de 2018 un conveni de col·laboració que propiciarà la difusió del
joc educatiu entreREDes en la pròxima edició de Ciència per a Tothom i en el IX
Campus Cientificotècnic de la UIB.
Red Eléctrica, dins el seu compromís de sostenibilitat 2030, ha desenvolupat el
joc entreREDes, una iniciativa educativa i lúdica adreçada als alumnes de segon,
tercer i quart d'ESO. El joc és una eina digital en què els participants recorren el
país viatjant per les principals línies i subestacions de la xarxa de transport
d'electricitat, a mesura que van responent preguntes de sis matèries diferents
(Física i Química, Geografia i Història, Llengua i Literatura, Matemàtiques, sector
elèctric i oci).

Convenis amb FAPA i CONFAECIB per desenvolupar activitats
El Rector de la UIB, Llorenç Huguet, ha signat avui dos convenis de col·laboració.
Un amb la senyora Carme Verd, presidenta de la Confederació d'Associacions de
Famílies d'Alumnes de l'Escola Catòlica de les Illes Balears (CONFAECIB), i l’altre
amb la senyora Glòria Ferrer, presidenta de la Federació d’Associacions de Pares
i Mares d'Alumnes de Mallorca (FAPA).
A partir de la signatura d’aquests acords es potenciarà la col·laboració de les dues
entitats amb el Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB),
atès que difondran les activitats que organitza la UIB adreçades a infants i famílies
des dels webs i mitjançant correus electrònics directes a associacions de pares i
mares, etc.
La signatura ha tingut lloc divendres, 11 de maig de 2018, a les 13.30 hores, a
Son Lledó, campus universitari, Palma. També hi ha assistit la doctora Rosa
Isabel Rodríguez, vicerectora d’Estudiants de la UIB.

Reestructuració de la pàgina web http://seras.uib.cat
Per afavorir que la informació es trobi el més aviat possible, la pàgina web
http://seras.uib.cat s’ha estructurat en tres portals, en funció del perfil de l’usuari:
● Futur alumnat, amb informació segons l’etapa escolar de l’alumne.
● Famílies, amb informació segons l’etapa escolar dels fills/es.
● Centres educatius, amb informació d’activitats, recursos, accés i admissió...
Joc de l’Oca de la UIB
Desenvolupament i implementació del joc de l’Oca de la UIB a la web
http://seras.uib.cat/joc-oca-uib/, gràcies a la col·laboració de la Unitat LADAT
d'Animació i Tecnologies Audiovisuals.
Mitjançant aquest joc els petits i no tan petits poden jugar i descobrir i conèixer els
estudis de grau de la UIB.

