Programa Seràs UIB Mallorca. Curs 2017-18
Destinataris

Nombre de participants
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●

La UIB et visita: 465 sessions. 18.315 participants
Vine a la UIB: 362 sessions. 22.328 participants
Participa amb la UIB: 10.589 participants
La Universitat dels nins i de les nines: 2.735 participants
Participació en fires de promoció universitària: 9

●
●
●
●

La UIB et visita: 97 sessions. 2.780 participants
Vine a la UIB: 37 sessions. 739 participants
Participa amb la UIB: 2.777 participants
Participació en fires de promoció universitària: 1

●
●
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●

La UIB et visita: 70 sessions. 2.144 participants
Vine a la UIB: 52 sessions. 1.252 participants
Participa amb la UIB: 935 participants
Universitat dels nins i de les nines: 214 participants
Participació en fires de promoció universitària: 1

Membres del PortUIB
● 2 docents a temps complet
● 1 docent a dedicació a temps parcial (Proves Cangur)

● 1 PDI (coordinador acadèmic)
● 1 PAS (coordinador tècnic)
● 2 alumnes amb pràctiques a 3 hores diàries (DemoLab i
DemoTec)
● 20 alumnes col·laboradors de tipus B
● 100 PDI (col·laboracions desinteressades)
● 1 PDI a temps parcial (Eivissa i Formentera)

La UIB et visita
Xerrades en els centres educatius
Què hi ha després de l'ESO?
Un camí, distintes direccions
Directe a la Universitat
La Universitat, una nova oportunitat
El meu fill o filla acaba l’ESO. Què pot fer?
El clima i la mar
Geografia, conèixer el territori
L'economia pot canviar el món
El turisme a les Illes Balears
Fes de la teva passió la teva professió: animació i videojocs
Tallers en els centres educatius
Tallers per combatre els estereotips de gènere
Try engineering
Activitats Vine a la UIB
Sessions d’assessorament
El meu fill o la meva filla acaba l’ESO. Què pot fer?
El difícil camí de l’adolescència
Presentacions dels estudis de grau
Els Dimarts a la UIB
Jornades i Trobades
Jornada Jo també Puc Fer-ho: Nines i ciència
Un passeig pel món de l’hoteleria
Pròxima estació: ciència i tecnologia
Jornades de Portes Obertes: estudiants de 2n de batxillerat i CFGS
Trobada amb els pares i mares d’estudiants de batxillerat i CFGS
Trobada amb els més grans de 25, 40 i 45 anys
Trobada amb els centres d'educació secundària
Aula Didàctica d'Experimentació en Ciències per a l'educació primària
Jornada Orientació i formació professional. Tot un món de possibilitats
Ciència a secundària. Col·laboració en el projecte SOCLIMPACT
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Treballs pràctics
Arqueòdrom
Demolab
Demotec
V Ciència per a Tothom
Tallers, visites i xerrades
Educar mitjançant el cinema. El cinema com a transmissor d’idees
N’hi ha que neixen amb estrella, i n’hi ha que neixen estrellats
L’economia pot canviar el món
Sortida de camp. Conèixer Mallorca amb la UIB
Línia directa amb la UIB
Fes de la teva passió la teva professió: animació i videojocs
Fonts orals i ensenyament de la Història
Enganxa’t al futur
Fes-te sentir. Aprèn a parlar en públic sense vergonya
Programes formatius
Programa Estalmat
Programa Mentoriment
Activitats d’estiu
IX Campus Cientificotècnic
I Campus Humanísticosocial
Campus Somriures ADEMA
Taller: Com gaudir de l'estudi: aprendre més i millor
Taller: L'art de relacionar-se bé amb els altres
Participa amb la UIB
Concursos i premis
Campionat d’Emparaulats
I Certamen de projectes de química: la química a ca nostra
Competició de reptes Scratch
Concurs de projectes amb Scratch
I Concurs de vídeos Francisco José García Palmer
First Lego League (FLL)
Premis d'investigació del Consell Social de la UIB
Olimpíades, miniolimpíades i proves Cangur
Olimpíades i miniolimpíades
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Proves Cangur

19

Participació en fires de promoció universitària
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La Universitat del nins i de les nines
Tallers
Primer contacte amb la UIB
L’aventura dels sentits
Hospitalet d'ossos de peluix. Projecte HOP 2018
L’any que ve faré primer d’ESO: com afrontar-ho de manera positiva
Xerrades per a pares i mares
Acabant l’educació primària… El futur del meu fill o filla
Activitats d’estiu
II Campament Petits Científics
Concursos i premis
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20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23

Altres informacions
Conveni per al desplegament del joc educatiu entreREDes
Convenis amb FAPA i CONFAECIB per desenvolupar activitats
Reestructuració de la pàgina web http://seras.uib.cat
Joc de l’Oca de la UIB
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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: de desembre de 2017 a abril de 2018
● Destinataris: estudiants de 4t d’ESO
● Participants: 67 centres. 85 sessions. 4.067 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: 49 centres. 67 sessions. 3.512 estudiants
Directe a la Universitat
Sessió de presentació de l’oferta d’estudis de grau de la UIB i la manera com s’hi
accedeix.

● Dates de realització: de desembre de 2017 a abril de 2018
● Destinataris: estudiants de 2n de batxillerat i CFGS
● Participants: 70 centres. 73 sessions. 4.453 estudiants
La Universitat, una nova oportunitat
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: d’octubre 2017 a gener 2018
● Destinataris: estudiants dels centres d’adults
● Participants: 8 sessions. 8 centres. 179 estudiants

El meu fill o 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: de març a abril de 2018
● Dates i llocs de realització: Inca 26 de març, Manacor 10 d'abril, Llucmajor
12 d'abril, Alcúdia 12 d'abril, Andratx 25 d'abril, Sineu 27 d'abril, Artà 27
d'abril
● Destinataris: estudiants de 4t d’ESO amb les seves famílies
● Participants: 7 sessions. 437 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
El clima i la mar
Xerrada divulgativa sobre el clima i l’encalentiment global.
● Dates de realització: de febrer a juny 2018
● Destinataris: estudiants de primària i secundària
● Organització: Grup d’investigació a nivell del mar i medi marí
Geografia, conèixer el territori
Xerrades o visites amb exposició d’un tema d’investigació de Geografia i
explicació dels estudis universitaris del grau de Geografia.
● Dates de realització: de desembre 2017 a març 2018
● Destinataris: estudiants d’ESO i batxillerat
● Participants: 8 sessions. 280 estudiants
● Organització: Departament de Geografia
L'economia pot canviar el món
Xerrades de la Facultat d’Economia i Empresa
● Dates de realització: de novembre 2017 a abril 2018
● Destinataris: estudiants d’ESO, batxillerat i CFGS
● Participants: 12 sessions. 488 estudiants
● Organització: Facultat d’Economia i Empresa

El turisme a les Illes Balears
Xerrada sobre la importància del turisme a les Illes Balears: orígens, evolució,
situació actual.
● Dates de realització: de gener a maig de 2018
● Destinataris: estudiants d’ESO, batxillerat i CFGS
● Participants: 7 centres. 7 sessions. 275 persones
● Organització: Facultat de Turisme
Fes de la teva passió la teva professió: animació i videojocs
Xerrades per descobrir el procés de creació de produccions d'animació 3D i
videojocs.
● Dates: d’octubre de 2017 a maig de 2018
● Destinataris: estudiants d’ESO, CFGM i de batxillerat

● Participants: 4 sessions. 265 estudiants
● Organització: Unitat LADAT d'Animació i Tecnologies Audiovisuals

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: 16 centres. 124 tallers. 2.729 estudiants
● Organització: Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes i
Consell Social de la UIB
Try engineering
Tallers pensats per desenvolupar la creativitat i l’enginy dels estudiants.
● Dates de realització: de desembre 2017 a maig de 2018
● Destinataris: estudiants de secundària
● Participants: 73 tallers. 1.895 estudiants
● Organització: Escola Politècnica Superior (EPS)

Activitats Vine a la UIB
Sessions 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: dies 19 de febrer i 26 de març de 2018
● Lloc de realització: edifici Sa Riera (Palma) i edifici Anselm Turmeda
● Destinataris: estudiants de 4t d’ESO amb les seves famílies
● Participants: 2 sessions. 315 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
El difícil camí de l’adolescència
Sessió d’assessorament per explicar la importància i les novetats d’aquesta nova
etapa.
● Data de realització: dia 22 de març de 2018
● Destinataris: pares i mares d’estudiants de 1r i 2n d’ESO
● Participants: 170 persones

Presentacions 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 de secundària, més grans i famílies
● Participants: 1.710 persones

Jornades i Trobades
Jornada Jo també Puc Fer-ho: Nines i ciència
Jornada 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.
● Data de realització: dia 1 de desembre de 2017
● Destinataris: estudiants d’ESO
● Participants: 240 estudiants
● Organització: Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes i
el Consell Social de la UIB
Un passeig pel món de l’hoteleria
L’apassionant món de l’hoteleria i les seves possibilitats de futur laboral.
● Dates de realització: del 29 de gener al 9 de febrer de 2018
● Destinataris: estudiants d’ESO i de batxillerat
● Participants: 55 centres educatius. 81 visites. 2.228 estudiants
● Organització: Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)
Pròxima estació: ciència i tecnologia
De tu a tu amb Alícia Sintes: Acosta’t a l’experiència personal i professional de la
doctora Alicia Sintes, compartint una estona de conversa.
● Data de realització: 13 de febrer de 2018
● Destinataris: públic en general
● Participants: 50 persones
● Col·laboració: 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 16 i 23 de març de 2018
● Destinataris: estudiants de 2n de batxillerat, CFGS i més grans
● Participants: 71 centres. 4.100 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: 450 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: 87 persones
Trobada amb els centres d'educació secundària
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, responsables de les
oficines d’informació juvenil i dels centres universitaris municipals.
● Participants: 151 participants
Aula Didàctica d'Experimentació en Ciències per a l'educació primària
Curs d’experimentació científica per tal d’incentivar la utilització
l’experimentació com a eina didàctica a l’àrea de Ciències Naturals.

de

● Dates de realització: de gener a febrer 2018
● Destinataris: professorat de 5è i 6è de Primària
● Participants: 48 participants
● Organitza: Departament de Química
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
● Destinataris: directors, caps d’estudis, orientadors

Ciència a secundària. Col·laboració en el projecte 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: dia 12 d’abril de 2018 (sessió informativa)
● Destinataris: centres de secundària
● Participants: 24 centres assistents a la reunió informativa, 14 centres
interessats en participar en el projecte
● Organitza: Grup d’investigació de Nivell del Mar i Clima Marí de la UIB

Treballs pràctics
Arqueòdrom
Treballs pràctics d'arqueologia guiats pel Laboratori d'Arqueologia. S’investiguen
les societats a través dels objectes, i l’activitat té per objectiu genèric acostar els
estudiants a l'arqueologia.
● Dates de realització: d’octubre 2017 a maig 2018
● Destinataris: estudiants d’ESO i de batxillerat
● Participants: 10 centres. 21 sessions. 540 estudiants
Demolab
Treballs pràctics dels graus de Física, Química, Biologia i Bioquímica de la
Facultat de Ciències.
● Dates de realització: d’octubre 2017 a maig 2018
● Destinataris: estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxillerat
● Participants: 60 centres. 87 sessions. 2.700 estudiants
Demotec
Treballs pràctics dels graus d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica,
Enginyeria Informàtica, Enginyeria Telemàtica i Matemàtiques, estudis de l’EPS.
● Dates de realització: d’octubre 2017 a juny 2018
● Destinataris: estudiants de 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de CFGM i 1r de batxillerat
● Participants: 41 centres. 74 sessions. 2.000 estudiants

V Ciència per a Tothom
Activitat per fomentar les vocacions científiques entre els joves.
● Dates de realització: dies 10, 11 i 12 de maig de 2018
● Destinataris: estudiants d’educació primària i secundària i públic en general
● Participants: més de 5.300 estudiants, a més de 1.500 persones de
públic general

Tallers, visites i xerrades
Educar mitjançant el cinema. El cinema com a transmissor d’idees
Activitat emmarcada en la col·laboració amb l’entitat CineCiutat.

● Dates de realització: 20 de desembre 2017
● Destinataris: estudiants de 1r de batxillerat
● Participants: 25 estudiants
N’hi ha que neixen amb estrella, i n’hi ha que neixen estrellats
Aquesta activitat pretén aportar als joves recomanacions que des d’ara mateix,
quan són al centre educatiu, poden dur a terme amb vista al seu futur laboral.

● Dates de realització: de febrer a maig 2018
● Destinataris: estudiants de 4t ESO
● Participants: 3 sessions. 120 estudiants
● Organització: Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
L’economia pot canviar el món
Xerrada i visita a la Facultat d'Economia i Empresa de la UIB.

● Dates de realització: de desembre 2017 a abril 2018
● Destinataris: estudiants de 4t ESO i 1r de batxillerat
● Participants: 4 sessions. 315 estudiants
● Organització: Facultat d’Economia i Empresa.

Sortida de camp. Conèixer Mallorca amb la UIB
Conjunt de sortides de camp a àrees on han desenvolupat la seva investigació
professors de Geografia.

● Dates de realització: febrer de 2018
● Destinataris: estudiants de 2n de batxillerat
● Participants: 1 sessió. 30 estudiants
● Organització: Departament de Geografia
Línia directa amb la UIB
Conèixer de prop l’activitat i les instal·lacions de la Universitat.

● Dates de realització: febrer de 2018
● Destinataris: estudiants de 3r i 4t d'ESO
● Participants: 5 centres. 205 estudiants
Fes de la teva passió la teva professió: animació i videojocs
Descobreix el procés de creació de produccions d'animació 3D i videojocs.
● Dates de realització: d’octubre de 2017 a maig de 2018
● Destinataris: estudiants d’ESO, CFGM i de batxillerat

● Participants: 5 centres. 135 estudiants
● Organització: Unitat LADAT d'Animació i Tecnologies Audiovisuals
Fonts orals i ensenyament de la Història
Testimonis orals sobre l’època franquista a Mallorca.
● Data de realització: dia 20 d’abril de 2018
● Destinataris: estudiants de 2n de batxillerat

● Participants: 2 centres. 86 estudiants
● Organització: Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Enganxa’t al futur
Taller per a reforçar la seva autoestima acadèmica per poder seguir amb il·lusió
estudis superiors.
● Data de realització: dia 27 de març 2018
● Destinataris: estudiants de 1r i 2n d’ESO

● Participants: 1 sessió. 25 estudiants
Fes-te sentir. Aprèn a parlar en públic sense vergonya
Taller per trobar la solució més adient a cada persona per superar la por de parlar
en públic.
● Data de realització: dia 13 de desembre 2017
● Destinataris: estudiants de secundària
● Participants: 1 sessió. 25 estudiants

Programes formatius
Programa Estalmat
Programa per detectar, orientar i estimular de manera continuada, al llarg de dos
cursos, el talent matemàtic excepcional d’estudiants de 12-13 anys.
● Dates de realització: d’octubre de 2017 a maig de 2018
● Participants a les proves de selecció: 191
● Alumnes seleccionats: 12
Programa Mentoriment
Programa d’enriquiment extracurricular dirigit a alumnat identificat amb Altes
Capacitats Intel·lectuals (ACI).
● Dates de realització: de febrer a maig de 2018
● Destinataris: alumnes de ACI de 4t ESO i 1r de batxillerat
● Participants: 88 participants

Activitats d’estiu
IX Campus Cientificotècnic
Setmana de pràctiques per potenciar l'interès per la ciència i la tecnologia.
● Dates de realització: dos torns: del 18 al 22 de juny i del 25 al 29 de juny
● Destinataris: estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxillerat
● Participants: 64 estudiants
I Campus Humanísticosocial
Setmana per potenciar l'interès pels estudis de les Humanitats i les C. Socials.
● Dates de realització: del 25 al 29 de juny de 2018
● Destinataris: estudiants 1r de batxillerat
● Participants: 20 estudiants
Campus Somriures ADEMA
Inclou un taller d'educació bucodental un taller d'educació nutricional i dietètica.
● Data de realització dia 13 de juliol 2018
● Destinataris: estudiants d’ESO
● Participants: 24 estudiants
● Organització: Escola Universitària d'Odontologia ADEMA
Taller: Com gaudir de l'estudi: aprendre més i millor
Taller per adquirir bons hàbits d'estudi i a aprendre a estudiar eficaçment.
● Dates de realització: dies 2, 4 i 6 de juliol 2018
● Destinataris: estudiants de secundària
● Participants: 26 estudiants
Taller: L'art de relacionar-se bé amb els altres
Taller d’entrenament en habilitats comunicatives
● Data de realització: dia 13 de juliol 2018
● Destinataris: estudiants de secundària
● Participants: 10 estudiants

Participa amb la UIB
Concursos i premis
Campionat d’Emparaulats
Competició individual de Scrabble en la modalitat de partida duplicada.
● Destinataris: estudiants de 4t ESO i 1r de batxillerat

● Participants: 17 estudiants
● Organització: Departament de Filologia Catalana i lingüística general i
Direcció General de Política Universitària
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: 35 projectes presentats. 140 estudiants
● Organització: Departament de Química
Competició de reptes Scratch
Competició individual. Els competidors s’enfrontaran a un repte de programació.
● Data de realització: Scratch Day de la UIB. Dia 12 de maig de 2018
● Destinataris: estudiants de secundària

● Participants: 12 estudiants
● Organització: Escola Politècnica Superior (EPS)
Concurs de projectes amb Scratch
Competició en equips. Cada equip ha de desenvolupar un projecte en Scratch al
voltant del tema “Explorant l’espai”.
● Data de realització: Scratch Day de la UIB. Dia 12 de maig de 2018
● Destinataris: estudiants de secundària

● Participants: 23 equips. 115 estudiants
● Organització: Escola Politècnica Superior (EPS)

I Concurs de vídeos Francisco José García Palmer
Concurs de vídeos divulgatius de ciència i tecnologia a fi de promocionar els
estudis de ciència i tecnologia entre l’alumnat de secundària de les Illes Balears.
● Destinataris: estudiants d’ESO

● Participants: 64 projectes presentats. 320 estudiants
First Lego League (FLL)
Repte internacional que desperta l’interès dels joves per la ciència i la tecnologia.
● Destinataris: estudiants de secundària
● Participants: 18 equips. 180 estudiants
● Organització: Escola Politècnica Superior (EPS)
Premis d'investigació del Consell Social de la UIB
Premis convocats pel Consell Social de la UIB per estimular la recerca.
● Destinataris: estudiants de 2n de batxillerat i CFGS
● Participants: 20 treballs presentats
● Organització: Consell Social de la UIB

Olimpíades, miniolimpíades i proves Cangur
Olimpíades i miniolimpíades
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
● Total participants: 1592 estudiants de 4t d’ESO i batxillerat

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
● Total participants: 8.286 estudiants de secundària

Participació 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.
● I Saló d’ocupació, formació i emprenedoria (Llucmajor). Dies 26 i 27
d'octubre de 2017
● II Fira de la Ciència i la Tecnologia (Inca). Dies 29 i 30 d'octubre de 2017
● Fira universitària del col·legi Nuestra Señora de Montesión (Palma). Dia 22
de novembre de 2017
● UNITOUR, fira d'universitats (Palma). Dia 23 de novembre de 2017
● Jornades d’orientació professional del Col·legi Lluís Vives (Palma). 20 i 21
de desembre de 2017
● Buscando mi futuro. Jornada d’orientació professional del col·legi Madre
Alberta (Palma). Dia 13 de març de 2018
● University Day Agora Portals. Dia 23 de març de 2018
● Jornada d'orientació acadèmica del Col·legi Virgen del Carmen (Palma).
Dia 27 de març de 2018
● II Jornada d'orientació vocacional: Planifica la teva aventura (Casal de
Peguera, Calvià). Dia 9 de maig de 2018, de 9 a 13 hores

La Universitat del nins i de les nines
Tallers
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 de 2018
● Lloc de realització: campus universitari
● Destinataris: estudiants de primària

● Participants: 9 centres. 250 estudiants
L’aventura dels sentits
Activitat que permet als infants desenvolupar actituds positives vers l’alimentació
recuperant la gastronomia pròpia com a element cultural i saludable.
● Dates de realització: de novembre de 2016 a abril de 2017
● Lloc de realització: Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)
● Destinataris: estudiants de 2n a 6è de primària
● Participants: 9 centres. 13 sessions. 566 estudiants
● Organització: Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)
Hospitalet d'ossos de peluix. Projecte HOP 2018
Mitjançant jocs participatius i divertits es pretén conscienciar els més petits que els
hospitals, el personal sanitari i la feina que fan, no fan por.
● Dates de realització: del 5 al 8 de març 2018
● Lloc de realització: Facultat de Medicina. Hospital Universitari Son Espases
● Destinataris: nins i nines de P4-P5
● Participants: 8 centres. 8 sessions. 176 nins i nines de P5
● Organització: Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut, Illes Balears

L’any que ve faré primer d’ESO: com afrontar-ho de manera positiva
Taller per a ajudar els alumnes a aclarir possibles dubtes que tinguin en relació
amb el seu futur. Pretén explicar com funciona l’ESO i donar estratègies per poder
afrontar els estudis de manera positiva.
● Dates de realització: dies 6, 9, 23 de març de 2018
● Lloc de realització: edifici Sa Riera. Palma
● Destinataris: estudiants de 6è de primària
● Participants: 3 sessions. 75 estudiants

Xerrades per a pares i mares
Acabant l’educació primària… El futur del meu fill o filla
Sessió d’assessorament per explicar la importància i les novetats d’aquesta nova
etapa.
● Data de realització: dia 15 de març de 2018
● Lloc de realització: edifici Anselm Turmeda, campus universitari
● Destinataris: pares i mares d’estudiants de 6è de primària
● Participants: 110 persones

Activitats d’estiu
II Campament Petits Científics
Activitats científiques i esportives per despertar la curiositat cap a la ciència i la
tecnologia, i passar-ho bé.

● Dates de realització: dies 26 i 27 de juny de 2018
● Lloc de realització: campus universitari
● Destinataris: estudiants de 6è de primària
● Participants: 20 estudiants
● Col·laboració: instal·lacions esportives Campusesport, Institut Mallorquí de
Ciències de l’Espai i Arqueòdrom

Concursos i premis
Competició de reptes Scratch
Competició individual. Els competidors s’enfrontaran a un repte de programació.
● Data de realització: Scratch Day de la UIB. Dia 12 de maig de 2018
● Destinataris: estudiants de primària

● Participació: 9 estudiants de primària
● Organització: Escola Politècnica Superior (EPS)
Concurs de projectes amb Scratch
Competició en equips. Cada equip ha de desenvolupar un projecte en Scratch al
voltant del tema “Explorant l’espai”.
● Data de realització: Scratch Day de la UIB. Dia 12 de maig de 2018
● Destinataris: estudiants de primària

● Participació: 18 equips. 90 estudiants
● Organització: Escola Politècnica Superior (EPS)
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: 350 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: 92 projectes presentats. 276 estudiants de primària
● Organització: Departament de Química

First Lego League (FLL)
Repte internacional que desperta l’interès dels joves per la ciència i la tecnologia.
● Destinataris: estudiants de primària
● Participació: 6 equips. 60 estudiants de primària
● Organització: Escola Politècnica Superior (EPS)
Proves Cangur
Activitat que es marca com a objectiu principal estimular i motivar l’aprenentatge
de les matemàtiques a través dels problemes.
● Participants d’educació primària: 2.055 estudiants de primària
● Organització: Societat Balear de Matemàtiques (SBM-Xeix)

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.

