
 
Actuacions del Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat 
 
Organització conjunta amb la Conselleria d’Educació i Universitat de les olimpíades, 
miniolimpíades i els concursos educatius. Potenciar la introducció de noves olimpíades 
(Anglès com a Primera Llengua Estrangera i Llengua i Literatura Catalanes) i 
miniolímpiades (Economia i Biologia). Uns 2.000 estudiants de totes les Illes Balears 
han participat a les olimpíades i miniolimpíades.  

Suport a la Societat Balear de Matemàtiques (SBM-Xeix) en l’organització de la XVII 
edició de les Proves Cangur per a secundària i també per segona vegada per a primària a 
les Illes Balears, juntament amb la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de 
les Illes Balears. En aquestes proves hi participaren un total de 12.490 alumnes, dels 
quals 2.120 són de primària. 

Organització d’activitats dins el POTU (Programa d’Orientació i Transició a la 
Universitat). Vegeu la memòria del POTU.  
 
Organització de les proves d’accés a la Universitat de les Illes Balears. Vegeu la 
memòria del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica. 

Participació activa en fòrums relacionats amb el procés d’accés, admissió i vida 
universitària d’àmbit nacional. 
 
Contribuir al foment de l’esperit d’associacionisme entre els estudiants de la UIB.  

Col·laborar amb el Consell d’Estudiants en la posada en marxa de noves iniciatives 
envers la UIB. 

Convocatòria d’ajudes a associacions d’alumnes per finançar projectes destinats a 
activitats i intervencions que fomentin la participació estudiantil i les activitats culturals. 

Organització, juntament amb el Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus 
Universitàries, de la IV Lliga de Debat Universitari de la UIB i de la IX Lliga de Debat 
Interuniversitari del G9, amb la col·laboració del Consell d’Estudiants de la UIB i el 
Parlament de les Illes Balears.  
 
Potenciació i dinamització de l’aula d’autoaprenentatge d’idiomes EnglishLab.  
Suport al programa Mentor liderat per l’AEM, que pretén facilitar l’estada dels 
estudiants internacionals a la UIB.  

Potenciar la participació dels estudiants de la UIB en el club d’inversió UIB-BMN (Sa 
Nostra). 



Afavorir que els alumnes puguin seguir estudiant quan es troben amb problemes 
econòmics per una causa sobrevinguda. 

Tercera convocatòria d’ajuts de matrícula de la UIB per als estudiants amb 
circumstàncies personals sobrevingudes. 

Promoure un conveni amb la Conselleria d’Afers Socials per donar suport als estudiants 
amb dificultats socioeconòmiques. 

Donar suport a les actuacions realitzades per l’Associació Universitat Solidària Illes 
Balears (AUSIB). 

Potenciació de nous convenis de pràctiques educatives amb institucions i empreses, 
públiques i privades. 

Coparticipació en les beques Santander-CRUE-CEPIME (pràctiques en empreses). La 
UIB, mitjançant el DOIP, ha gestionat les beques Santander perquè els universitaris 
balears gaudeixin de pràctiques professionals remunerades en microempreses i petites i 
mitjanes empreses balears durant tres mesos, per complementar la formació dels 
estudiants, ampliar els seus coneixements i afavorir la inserció laboral. 

Promoure la signatura del conveni de pràctiques externes curriculars i extracurriculars 
amb institucions i empreses, peça clau per a la inserció laboral dels estudiants 
universitaris. 

Realitzar un estudi sobre inserció laboral dels estudiants de la UIB, estudi realitzat per 
l’AQU Catalunya. 

Potenciar la signatura d’un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Treball, 
Comerç i Indústria i l’IBESTAT per a l’explotació de dades amb la finalitat de realitzar 
l’anàlisi d’inserció laboral dels universitaris de la UIB. 

Organització de dos cursos de màrqueting digital a la UIB impartits per Google. 
 
Organització de l’XI Fòrum de l’Ocupació, en el qual varen participar més de 900 
universitaris, i més de 80 empreses varen realitzar la presentació de les seves activitats i 
oferta laboral. 
 
Col·laboració, juntament amb el Vicerectorat d’Innovació i Transferència, en el Club 
d’Emprenedors de la UIB, en el si de la FUEIB, com un lligam entre Universitat i 
empresa, una forma de transferir capital humà, coneixement i tecnologia de la UIB a la 
societat. 

 
 



 


