
DIRECTORI BÀSIC

Programa d’Orientació i Transició
a la Universitat (POTU)
Tel.: 971 17 24 36 / 20 27
seras@uib.cat
http://seras.uib.cat/potu 

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

Unitat d’Assessorament Psicològic 
Infantil (UAPI)
Tel.: 971 17 23 21
uapi07@gmail.com
http://labcsd.uib.cat/Serveis/UAPI

Programa d’Assessorament Psicològic
i Educatiu (PROAP-UIB)
proa@uib.es
http://programaproap.blogspot.com.es

Programa d’atenció a les Altes Capacitats 
Intel·lectuals (PACiS)
pacis@uib.es 
https://www.altascapacidades-pacis.com/

Centres universitaris municipals
http://cum.uib.cat

http://seras.uib.cat/activitats/
http://nins.uib.cat

Activitats

Mallorca
2017-18SERÀS UIB

PACiS Programa d’atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals
(3r i 4t d’ESO i batxillerat amb altes capacitats intel·lectuals)

OLIMPÍADES, 
MINIOLIMPÍADES I 
PROVES CANGUR

Miniolimpíades (4t d’ESO) 

Biologia i Geologia

Economia 

Física i Química

Olimpíades (batxillerat)

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 

Llengües Clàssiques 

Matemàtiques 

Química

Proves Cangur
(5è i 6è de primària i secundària)

CONCURSOS I PREMIS
Campionat d’Emparaulats (4t d’ESO i 1r 
de batxillerat)

I Certamen de projectes de química: la 
química a ca nostra (3r i 4t d’ESO)

Competició de reptes de Scratch
(5è i 6è de primària i ESO)

Concurs de projectes amb Scratch
(5è i 6è de primària i ESO)

Concurs Línia directa amb la UIB
(3r i 4t d’ESO)

Concurs d’imatge Què és per a mi la 
UIB? (5è i 6è de primària)

I Concurs El meu primer experiment 
(primària)

I Concurs de vídeos divulgatius de 
ciència i tecnologia Francisco José 
García Palmer (ESO)

First LEGO League (primària i secundària)

Lliga de Debat Escolar (4t d’ESO i 
batxillerat)

Premis d’investigació del Consell Social 
de la UIB (2n de batxillerat i CFGS)

PROGRAMA FORMATIU
Programa ESTALMAT
(estudiants de 12 i 13 anys)

Participa 
amb la UIB

Disseny: Direcció de l’Estratègia de Comunicació Interna  i Promoció Institucional de la UIB. http://dircom.uib.catD
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http://seras.uib.cat/Centres-educatius/Mallorca/Participa-amb-la-UIB.cid350157
https://www.altascapacidades-pacis.com/


XERRADES

Els meus fills acaben l’ESO. Què poden fer? (pares i mares 
d’estudiants de 3r i 4t d’ESO). Dies 19 de febrer i 26 de març de 2018
Ja s’acaba l’educació primària... El futur dels meus fills (pares i 
mares d’estudiants de 6è de primària). Dia 15 de març de 2018
El difícil camí de l’adolescència
(pares i mares d’estudiants de 1r i 2n d’ESO). Dia 22 de març de 2018

PRESENTACIONS DELS ESTUDIS DE GRAU
Els Dimarts a la UIB
(secundària, CFGS, pares i mares, i més grans de 25, 40 i 45 anys). Dies 
24 i 31 d’octubre, 7, 14, 21 i 28 de novembre i 12 i 19 de desembre de 
2017

TREBALLS PRÀCTICS
Arqueòdrom (secundària). D’octubre de 2017 a maig de 2018
Demolab (4t d’ESO i 1r de batxillerat).
D’octubre de 2017 a maig de 2018
Demotec (3r i 4t d’ESO, 1r de batxillerat i FP).
D’octubre de 2017 a maig de 2018
Setmana de la Ciència i la Tecnologia (primària, secundària i societat 
en general). Novembre de 2017
Ciència per a Tothom (primària, secundària i societat en general).
Dies 10, 11 i 12 de maig de 2018
IX Campus Cientificotècnic d’Estiu (4t d’ESO i 1r de batxillerat).
Dos torns: del 18 al 22 de juny i del 25 al 29 de juny de 2018
II Campament Petits Científics (6è de primària).
Dies 26 i 27 de juny de 2018

JORNADES I TROBADES
Jo també Puc Fer-ho. Nines i Ciència (4t d’ESO). 1 de desembre de 2017
Un passeig pel món de l’hoteleria (4t d’ESO i batxillerat).
Del 29 de gener al 9 de febrer de 2018
Pròxima estació: ciència i tecnologia (societat en general). De febrer a 
abril de 2018
Jornades de Portes Obertes (2n de batxillerat, CFGS i més grans de 25, 
40 i 45 anys). Dies 16 i 23 de març de 2018 
Descobrint el centre adscrit Felipe Moreno (batxillerat, CFGS i més 
grans de 25, 40 i 45 anys). 13 d’abril de 2018
Trobada amb els pares i mares d’estudiants de batxillerat i CFGS. 
Dia 24 d’abril de 2018 
Trobada amb els més grans de 25, 40 i 45 anys. Dia 8 de maig de 2018 

TALLERS
Tallers per combatre els estereotips de gènere (ESO) 

Try engineering (secundària)

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) 

Els meus fills acaben l’ESO. Què poden fer? (pares i mares 
d’estudiants de 3r i 4t d’ESO) 

La Universitat, una nova oportunitat (més grans de 25, 40 i 45 anys)

Geografia, conèixer el territori  (4t d’ESO i batxillerat)

L’economia pot canviar el món (secundària i CFGS)

El turisme a les Illes Balears (secundària i CFGS)

Fes de la teva passió la teva professió: animació i videojocs
(4t d’ESO, batxillerat i CFGS)

Vine a la UIB

La UIB
et visita*

* Dates a demanda.

MÉS ACTIVITATS
Educar mitjançant el cinema. El cinema com a transmissor d’idees 
(secundària). D’octubre a a desembre de 2017
Taller d’Història a través dels mitjans de comunicació (secundària).  De 
novembre a desembre de 2017
Primer contacte amb la UIB (6è de primària).
De novembre de 2017 a abril de 2018
L’aventura dels sentits (de 2n a 6è de primària).
De novembre de 2017 a abril de 2018
Cicle Economia i Cinema (3r i 4t d’ESO i 1r de batxillerat).
De novembre de 2017 a abril de 2018
N’hi ha que neixen amb estrella, i n’hi ha que neixen estrellats 
(ESO). De novembre de 2017 a maig de 2018
L’economia pot canviar el món (3r i 4t d’ESO i 1r de batxillerat i 
CFGS). De novembre de 2017 a maig de 2018
Geocaching a la UIB (4t d’ESO i batxillerat). De desembre de 2017 a 
abril de 2018
Sortida de camp: Conèixer Mallorca amb la UIB (4t d’ESO i 
batxillerat). De desembre de 2017 a abril de 2018
Línia directa amb la UIB (3r i 4t d’ESO).
De desembre de 2017 a maig de 2018
Fes de la teva passió la teva professió: animació i videojocs (4t 
d’ESO, batxillerat i CFGS). De gener de maig de 2018
Taller de laboratori fotogràfic i de cianotípia (5è i 6è de primària). 
De febrer a maig de 2018
Fonts orals i ensenyament de la Història (secundària). De març a 
maig de 2018
La Història a través del cinema (batxillerat). De març a maig de 2018
El còmic com a eina per a l’ensenyament de la Història
(6è de primària i ESO) . De març a maig de 2018
Circuit de llengües a la UIB (secundària). De març a maig de 2018

Campus esportius en vacances (de 3 a 12 anys).
Pasqua, juny-setembre de 2018
Art Campus. Cinema, animació i esport (ESO). Juliol de 2018

Alça la mà i pren la paraula. Tècniques 
per parlar en públic (secundària)

Aprèn a realitzar gràfics amb 
l’ordinador per preparar els treballs: 
farem infografies digitals
(4t d’ESO, batxillerat i CFGS)

Aprendre a crear treballs acadèmics 
(2n de batxillerat i CFGS)

Comunicació verbal. Què dius i com ho 
dius (2n de batxillerat i CFGS)

Enganxa’t al futur (1r i 2n d’ESO)

Estratègies eficaces per aprendre a 
estudiar (secundària)

Fotografia comparativa. Reconeix 
Palma amb el patrimoni fotogràfic
(3r i 4t d’ESO, batxillerat i FP)

Glosa: introducció al món de la 
improvisació (secundària)

Integritat acadèmica i tècniques 
d’estudi: com ser millors estudiants 
(secundària)

L’any que ve faré primer d’ESO: com 
afrontar-ho de manera positiva
(6è de primària)

La glosa i els glosadors (secundària)

Parlem de xarxes socials. Aliades o 
enemigues? (secundària)

Processos i estratègies avançades per 
retenir informació
(2n de batxillerat i CFGS)

Tècniques per a la gestió del temps 
(secundària)

TALLERS ELS HORABAIXES A LA UIB
D’octubre de 2017 a maig de 2018

http://seras.uib.cat/Centres-educatius/Mallorca/La-UIB-et-visita.cid119557
http://seras.uib.cat/Centres-educatius/Mallorca/Vine-a-la-UIB.cid489961



