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Memòria acadèmica 2021-22 

 
Activitats d’alumnat 

 Activitats del Vicerectorat d’Estudiants  

 
• Coordinació i suport a les activitats organitzades pel Programa d’Orientació i 

Transició a la Universitat (PortUIB).  
 

• Col·laboració amb la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) en l’organització del 
Tour del Talent Jove, una iniciativa que vol impulsar un moviment pel talent 
jove, que es va dur a terme a Palma els dies 26 i 27 d’abril. 
 

• Organització de les proves d’accés i d’admissió a la Universitat de les Illes 
Balears: més grans de 25, 40 i 45, Prova d’admissió als graus d’Educació 
Infantil o Educació Primària i al doble grau d'Educació Infantil i Educació 
Primària (PAP-EDU), i Prova de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (PBAU).  
 

• Coordinació de les convocatòries de beques i ajudes gestionades per l'Àrea de 
Beques i Ajudes del Servei d'Alumnes i Títols. 
 

• Coordinació i suport a l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb 
Necessitats Especials.  
 

• Suport a la Societat Balear de Matemàtiques (SBM-Xeix) en l’organització de la 
XXII Edició de les Proves Cangur per a secundària i també per a primària a les 
Illes Balears, juntament amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional 
del Govern de les Illes Balears. En aquesta edició han participat un total de 
12.595 alumnes. 
 

• Col·laboració amb el Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) 
en les activitats d'orientació i inserció professional i en la celebració del Job 
Day UIB, que es va celebrar els dies 15 i 16 de març. Un dia d’enllaç entre 
universitaris i empreses en el qual més d’un miler d’empreses s’acostaren als 
universitaris per donar-los a conèixer llocs de treball i/o pràctiques.  
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• Participació activa en fòrums relacionats amb el procés d’accés, admissió i vida 
universitària d’àmbit estatal, amb l'assistència del responsable del Secretariat 
Tècnic d’Accés a les «II Jornadas de trabajo sobre las EVAU y el proceso de 
acceso a la universidad», organitzades pel Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació 
de la Universitat de Saragossa, celebrades a la Universitat de Saragossa els dies 
25 i 26 de novembre de 2021. 

 
• Suport a la Delegació d'Alumnes de Medicina de la UIB en l'organització de les 

«XCI Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina (JEEM)» a Palma, del 21 al 
23 d'octubre, amb l’assistència de 81 estudiants. 
 

• Convocatòria d’ajudes a associacions d’alumnes per finançar projectes 
destinats a activitats i intervencions que fomentin la participació estudiantil i 
les activitats culturals. En total, es van concedir 3.751,12 €, distribuïts de la 
manera següent: 

 

• Promoció d'eleccions parcials al Consell d'Estudiants del 17 de novembre de 
2021. 

 
• Suport al programa de visibilització de l'associació Erasmus Student Network 

(ESN Baleares). 
 

• Col·laboració amb el Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta per 
a la participació dels estudiants de la UIB a la Lliga de Debat Universitària de la 
Xarxa Vives d'Universitats 2022 i de la XII Lliga de Debat Interuniversitari del 
G9. 
 

• XIV Convocatòria d’ajuts de matrícula de la UIB per a alumnes amb 
circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals, i estudiants amb la 
condició de refugiat o sol·licitant d'asil, i per a estudiants afectats per la crisi 
sanitària motivada per la pandèmia de COVID-19. Es van concedir 48 ajudes, 
amb un total de 60.141,34 €. 

Associació  

Associació d'Alumnes i Exalumnes de la UOM (AUOM) 1.251,12 € 

Associació d'Alumnes de la UOM de la Seu d'Eivissa 900,00 € 

Associació d’Estudiants de Mobilitat 1.600, 00 € 
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• Col·laboració amb l’Associació Universitat Solidària Illes Balears (AUSIB). 

 
• Per cobrir la bretxa digital dels alumnes amb problemes econòmics, s'han obert 

dues convocatòries de préstec tecnològic. Es van concedir en préstec 75 
ordinadors i 21 mòdems USB. 
 

• Promoció de la signatura de convenis de pràctiques externes curriculars i 
extracurriculars amb institucions i empreses. 
 

• Creació d'una aplicació per facilitar a les secretaries de les facultats i de l’Escola 
Politècnica Superior l’elaboració i signatura dels convenis, i d’un cercador al qual 
tenen accés el PAS i el PDI, per saber quins són els convenis de pràctiques 
signats amb empreses i entitats. 
 

• S'han organitzat, amb el Centre Universitari de Calvià, visites de futurs 
universitaris que volen conèixer els estudis en què estan interessats. Cinc 
alumnes han visitat la Facultat d'Infermeria, un el Departament de Ciències 
Històriques i Teoria de les Arts de la Facultat de Filosofia i Lletres , i un el 
Laboratori de Neurobiologia. 
 

• Promoció i difusió d’activitats organitzades per altres entitats i adreçades a 
alumnes universitaris. 
 

• Suport al Programa ApSUIB, una proposta educativa que combina processos 
d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte en el qual els 
participants es formen treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb 
l'objectiu de millorar-lo. 
 

• Col·laboració amb el Programa DACIU (Programa d'Excel·lència). La UIB va ser 
triada per participar en aquesta primera convocatòria. És un programa destinat 
a desenvolupar les altes capacitats intel·lectuals a la Universitat. El seu objectiu 
és potenciar els talents i capacitats dels estudiants universitaris amb altes 
capacitats intel·lectuals. Es van presentar 12 estudiants i 22 professors. 
Finalment, s'han creat 10 equips/parelles de tutor + estudiant per al pròxim curs 
2022-23. 
 

• Organització, juntament amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, 
a través del Programa d’Atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals (PACIS), de 
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la V edició del programa MENTORiment d’enriquiment extracurricular (per a 
alumnes de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i/o formació professional amb altes 
capacitats intel·lectuals). Aquest curs acadèmic ha tingut 33 mentories diferents 
(cada una es repeteix dues vegades), 51 mentors/es i 254 alumnes. 

 
• Suport al Programa d’Atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals (PACIS). Des 

de setembre fins al juny, s'han rebut 238 consultes de tota mena: informació, 
assessorament, avaluació i intervenció. S'han contestat totes les que requerien 
informació i s'han pogut fer uns 35 assessoraments, unes 30 avaluacions i unes 
5 intervencions. Actualment, la llista d'espera és d'uns 6 mesos. 

 
• Col·laboració amb el Consell Social en la convocatòria de Beques de 

Col·laboració d'Estudiants en Departaments Universitaris del Ministeri 
d'Educació i Formació Professional per al curs acadèmic 2021-22. 
 

• Col·laboració amb el Consell Social en la V convocatòria dels Premis als Treballs 
de Fi de Grau del curs 2020-21 i als i Premis Joan Vidal Perelló de Treball de Fi 
de Grau i de Màster de la UIB. 
 

• Col·laboració en la concessió dels Premis Juníper Serra als millors expedients 
acadèmics. 
 

• Creació del Pla d'acolliment d'estudiants ucraïnesos. Atesa la situació de crisi 
humanitària generada per la guerra a Ucraïna, la Universitat de les Illes Balears 
posa en marxa un pla d'acolliment per atendre les necessitats dels estudiants 
ucraïnesos desplaçats. La finalitat d'aquest pla és afavorir que puguin continuar 
la seva formació i que disposin de suport per incorporar-se a la nostra 
comunitat. Aquest pla preveu tres accions: afavorir l'assistència a assignatures 
de les titulacions de grau i postgrau (màsters oficials i títols propis), facilitar 
l'assistència a cursos de català i castellà i crear una xarxa d'acolliment. 


