* Dates a demanda

El professorat i el personal
tècnic es desplaça als centres
educatius que ho sol·licitin per
informar i orientar els joves
i les famílies en relació amb
els estudis superiors, divulgar
temes d’interès social i
facilitar el procés de transició
a la Universitat.

Conferències
Cicle: Geografia, conèixer el
territori
(4t d’ESO, batxillerat i FP)
Cicle: L’economia pot canviar
el món
(4t d’ESO, batxillerat i FP)
El turisme a les Illes Balears
(4t d’ESO, batxillerat i FP)
Fes de la teva passió la teva
professió:
animació i videojocs
(4t d’ESO, batxillerat i FP)
Què és (i què no és) el
trastorn per dèficit d’atenció i
hiperactivitat, TDAH
(pares i mares d’ESO, batxillerat i FP)
Què és l’avaluació neuropsicològica
infantil i per què pot ajudar al
meu fill o filla
(pares i mares d’ESO, batxillerat i FP)
Per què el meu fill o filla no
es comporta bé i com podem
millorar-ho
(pares i mares d’ESO, batxillerat i FP)

Xerrades
Què hi ha després de l’ESO?
(4t d’ESO)
Un camí, distintes direccions
(1r de batxillerat i CFGS)
Directe a la Universitat
(2n de batxillerat i CFGS)
El meu fill o filla acaba l’ESO.
Què pot fer?
(pares i mares de 3r i 4t d’ESO)
La Universitat, una nova
oportunitat
(més grans de 25, 40 i 45 anys)

Tallers

Combatre els estereotips de
gènere (ESO)
Try engineering (ESO, batxillerat,
FP)
CSI UIB. Introducció a la
lingüística forense (batxillerat)
L’arqueologia documental: el
món fascinant dels manuscrits
(batxillerat)
Poesia en femení plural:
introducció a l’obra de poetes
catalanes (batxillerat)
Observatori de salut
bucodental i hàbits alimentaris
(ESO, batxillerat i FP)

Directori bàsic

La UIB
et visita*

Programa d’Orientació i Transició
a la Universitat (PORT-UIB)
Tel.: 971 17 24 36 / 20 27
seras@uib.cat
http://seras.uib.cat/portuib
Unitat d’Atenció a l’Alumne (UAA)
Tel.: 971 10 10 70
alumnes@uib.cat
http://saga.uib.cat
Oficina Universitària de Suport a Persones
amb Necessitats Especials
Tel.: 971 17 28 34
oficinasuport@uib.es
http://oficinasuport.uib.cat
Programa d’Assessorament Psicològic i
Educatiu (PROAP-UIB)
http://programaproap.blogspot.com.es
proa@uib.es
Programa d’Atenció a les Altes Capacitats
Intel·lectuals (PACIS)
https://www.altascapacidades-pacis.com
pacis@uib.es
Unitat d’Assessorament Psicològic
Infantil (UAPI)
Tel.: 971 17 23 21
info@uapi.cat
http://labcsd.uib.cat/Serveis/UAPI
Centres universitaris municipals
http://cum.uib.cat

PortUIB

Programa d’orientació i transició a la Universitat

Exposicions

EXPOSAC
(centres educatius)

Disseny: Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia.
Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge. Servei de Comunicació, Promoció i Imatge. http://dircom.uib.cat/
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Activitats
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Vine
a la UIB
Participa
amb la UIB
http://seras.uib.cat/activitats

Participa
amb la UIB

Vine
a la UIB

Obrim de pinte en ample
la Universitat per donar a
conèixer els estudis de grau,
les instal·lacions, els serveis,
els recursos…

Jornades i trobades
Olimpíades,
miniolimpíades
i Proves Cangur
Miniolimpíades (4t d’ESO)
Biologia i Geologia
Economia
Filosofia
Física i Química
Olimpíades (batxillerat)
Alemany
Anglès com a Primera Llengua Estrangera
Biologia
Dibuix Artístic
Dibuix Tècnic
Economia
Física
Filosofia
Geografia
Història
Història de l’Art
Història del Món Contemporani
Llengua i Literatura Catalanes
Llengua i Literatura Espanyoles
Llengües Clàssiques
Matemàtiques
Química
Proves Cangur (ESO i batxillerat)

Concursos i premis
III Campionat d’Emparaulats
(4t d’ESO i 1r de batxillerat)
II Certamen de projectes
educatius de química
(3r i 4t d’ESO)
Competició de reptes
de Scratch (ESO)
Concurs de projectes
amb Scratch (ESO)
I Concurs de Fotografia a
Instagram #SeràsUIB (ESO)
II Concurs de vídeos
divulgatius de ciència i
tecnologia Francisco
J. García Palmer (ESO)
First LEGO League (ESO)
Lliga de Debat Escolar
(4t d’ESO i batxillerat)
Premis d’investigació
del Consell Social de la UIB
(Batxillerat i CFGS)

Convocam proves,
premis i concursos amb
la finalitat de difondre la
importància dels estudis
superiors entre el futur
alumnat i facilitar la
seva incorporació a la
Universitat.

Presentacions dels
estudis de grau
Els Dimarts a la UIB (ESO, batxillerat, FP,
pares i mares, i més grans de 25, 40 i 45 anys).
Novembre i desembre de 2018

Xerrades
Fortnite, un més a la família. L’addicció
als videojocs
(pares i mares d’ESO, batxillerat i FP).
Dia 23 d’octubre de 2018
El meu fill o filla acaba l’ESO. Què pot
fer? (pares i mares de 3r i 4t d’ESO).
Dies 25 de febrer i 25 de març de 2019
El difícil camí de l’adolescència
(pares i mares de 1r i 2n d’ESO).
Dia 26 de febrer de 2019
Com aprendre a pensar a través
del dibuix arquitectònic i ser un bon
professional (batxillerat).
D’octubre de 2018 a febrer de 2019
Què és (i què no és) el trastorn per
dèficit d’atenció i hiperactivitat, TDAH
(pares i mares d’ESO, batxillerat i FP).
De novembre de 2018 a maig de 2019
Quin és l’avaluació neuropsicològica
infantil i per què pot ajudar al meu fill o
filla (pares i mares d’ESO, batxillerat i FP).
De novembre de 2018 a maig de 2019
Per què el meu fill o filla no es
comporta bé i com podem millorar-ho
(pares i mares d’ESO, batxillerat i FP).
De novembre de 2018 a maig de 2019
Pors infantils: per què a vegades es
tornen fòbies i com podem tractar-les
(pares i mares d’ESO, batxillerat i FP).
De novembre de 2018 a maig de 2019

Trobada amb els centres de secundària
(professorat). Dia 19 de novembre de 2018
Química per tot i per sempre
(4t d’ESO). Dia 23 de novembre de 2018
Jornada Jo també Puc Fer-ho
(ESO, batxillerat i FP). Dia 30 de novembre de 2018
Jornades de Portes Obertes a l’Escola
Universitària d’Hoteleria de les Illes
Balears (ESO, batxillerat i FP).
Del 21 de gener a l’1 de febrer de 2019
Jornades de Portes Obertes al campus
universitari (2n de batxillerat i CFGS i més
grans de 25, 40 i 45 anys).
Dies 22 i 29 de març de 2019
Jornada de Portes Obertes a l’Escola
Universitària de Turisme Felipe Moreno
(ESO, batxillerat, FP, pares i mares, i més
grans de 25, 40 i 45 anys).
Dia 5 d’abril de 2019
Trobades amb els pares i mares
d’estudiants de batxillerat i CFGS.
Dies 9 i 12 d’abril de 2019
Trobada amb els més grans de 25, 40 i
45 anys. Dia 16 d’abril de 2019
Jornades de Portes Obertes a l’Escola
Universitària d’Odontologia ADEMA
(ESO, batxillerat, FP, pares i mares, i més
grans de 25, 40 i 45 anys). Juny de 2019

Activitats aplicades
Avaluació del perfil neuropsicològic
de l’infant (ESO amb pares i mares).
Sessions individualitzades entre setembre de
2018 i juliol de 2019
Programa de tractament de la por de
la foscor a través de la realitat virtual
l’infant (ESO amb pares i mares). Sessions
individualitzades entre setembre de 2018 i
juliol de 2019

Tallers i visites
Ens movem per la salut i la
sostenibilitat (ESO).
D’octubre de 2018 a maig de 2019
N’hi ha que neixen amb estrella, i n’hi
ha que neixen estrellats
(ESO, batxillerat i FP).
De novembre de 2018 a maig de 2019
L’economia pot canviar el món
(3r i 4t d’ESO, 1r de batxillerat i FP).
De novembre de 2018 a maig de 2019
Línia directa amb la UIB (ESO i FP).
De novembre de 2018 a maig de 2019
Divendres, somriures ADEMA (ESO).
De novembre de 2018 a juny de 2019
Submergeix-te en el món de
l’animació i videojocs (ESO, batxillerat i FP).
De novembre de 2018 a juny de 2019
Investigamos en Lingüística
(batxillerat). Gener i febrer de 2019
Història de l’Art Lab: ensenyant a
mirar (ESO, batxillerat i FP).
De gener a maig de 2019
Utopías y distopías en la ciencia
ficción española: mujeres robóticas y
sociedades alternativas (batxillerat).
Febrer i març de 2019
Enganxa’t al futur (1r i 2n d’ESO).
Dia 12 de març de 2019
Fonts orals i ensenyament de la
Història (batxillerat). Març de 2019
La Història a través del cinema
(ESO i batxillerat).
De març a maig de 2019
El còmic com a eina per a
l’ensenyament de la Història
(ESO i batxillerat).
De març a maig de 2018

Treballs pràctics
Arqueòdrom (ESO).
D’octubre de 2018 a maig de 2019
Demolab
(4t d’ESO i 1r de batxillerat).
D’octubre de 2018 a maig de 2019
Demotec
(4t d’ESO i 1r de batxillerat).
D’octubre de 2018 a maig de 2019
Setmana de la Ciència i la
Tecnologia (ESO, batxillerat, FP i
societat en general). Novembre de 2018
VI Ciència per a Tothom
(ESO, FP, més grans de 25, 40 i
45 anys i societat en general).
Dies 9, 10 i 11 de maig de 2019

Programes formatius
Programa ESTALMAT
(estudiants de 12 i 13 anys).
D’octubre de 2018 a maig de 2019
Programa MENTORiment
(3r i 4t d’ESO, batxillerat i FP amb altes
capacitats intel·lectuals).
De gener a maig de 2019

Activitats d’estiu
X Campus Cientificotècnic
(4t d’ESO i 1r de batxillerat). 2 torns: del 24
al 28 de juny i de l’1 al 5 de juliol de 2019
II Campus Humanisticosocial
(1r de batxillerat).
Del 24 al 28 de juny de 2019
II Campus Somriures ADEMA
(ESO). Juliol de 2019
Com gaudir de l’estudi: aprendre
més i millor (ESO, batxillerat i FP).
Juliol de 2019
L’art de relacionar-se bé amb els
altres (ESO, batxillerat i FP).
Juliol de 2019
Campus esportius de
CampusEsport (ESO).
Juliol, agost i setembre de 2019

