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Memòria acadèmica 2021-2022 

Seu universitària d’Eivissa i Formentera 

Introducció 

Aquest curs, la UIB celebra el 25è aniversari de la creació de la Seu d’Eivissa. 
La inauguració del curs acadèmic 2021-22 a la Seu d’Eivissa i Formentera va tenir lloc 
el dijous 22 d’octubre de 2021. 
La lliçó inaugural va anar a càrrec del doctor Romualdo Romero, catedràtic de Física de 
la Terra, amb el títol «La Mediterrània occidental, una regió d’adversitats 
meteorològiques i punt calent del canvi climàtic». 
A més d’inaugurar el curs, a l’acte es va lliurar l’obra gràfica als graduats dels anys 2019-
20, 2020-21 i 2021-22, feta pel doctor Joan Josep Marcó, professor jubilat d’Enginyeria 
de la UIB. 
Durant els dos cursos s’han graduat un total de 108 estudiants de grau i 49 de màster 
oficial. 

Dades generals del curs 

Estudis de grau i màster 

• Grau d'Administració d'Empreses: 84 alumnes matriculats 
• Grau de Dret: 90 alumnes matriculats 
• Grau d'Educació Primària (pla 2013): 79 alumnes matriculats 
• Grau d'Infermeria (pla 2016): 78 alumnes matriculats 
• Màster Universitari en Formació del Professorat, amb 35 alumnes matriculats 

 
Això fa un total de 366 alumnes matriculats. 

Professors, per estudis, de la Seu universitària 

• Grau d'Administració d'Empreses: 8 professors 
• Grau de Dret: 8 professors 
• Grau d'Educació Primària: 20 professors 
• Grau d'Infermeria: 12 professors 
• Màster Universitari en Formació del Professorat: 27 professors 
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• Això fa un total de 75 professors associats, dels quals 11 imparteixen docència en 
més d’un estudi. 

Professors, per estudis, de Campus Digital 

• Grau d'Administració d'Empreses: 49 professors 
• Grau de Dret: 27 professors 
• Grau d'Infermeria: 49 professors 
• Grau d'Educació Primària: 29 professors 
• Màster en Formació del Professorat: 6 professors 

 
Hi ha 160 professors de Palma que imparteixen classe per videoconferència i es 
desplacen a Menorca a impartir-hi seminaris. 

Altres activitats acadèmiques de la UIB dutes a terme a la Seu 

Universitat Oberta per a Majors 

La UOM a Eivissa s'emmarca en un programa acadèmic de 60 hores, més activitats 
complementàries. Es desenvolupa en quatre municipis d’Eivissa i a l’illa de 
Formentera  
• Eivissa, amb 121 participants  
• Santa Eulària des Riu, amb 14 participants. 
• Sant Antoni de Portmany, amb 28 participants. 
• Sant Josep de sa Talaia, amb 32 participants, i Sant Jordi de ses Salines, amb 34 

participants 
• Sant Joan de Labritja, amb 19 participants. 
• Formentera, amb 56 participants. 
 
En total, hi ha hagut 121 participants a la UOM a Eivissa, 127 participants a la UOM als 
pobles d’Eivissa i 56 a Formentera  

Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)  

• Presencial: 74 matrícules 
• Lliure: 15 matrícules 

Cursos 

• Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de 
la UIB (30 ECTS) (FUEIB). 
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• Formació de formadors del Programa de Competència Familiar de la UIB. Grup 
d'Investigació i Formació Educativa i Social (Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques). 

• Postgrau d’Audició i Llenguatge (FUEIB). 

Conferències, seminaris, xerrades, presentacions, jornades i tallers 

• IX Jornades d’Educació Social: Nous escenaris socioeducatius (videoconferència). 
Facultat d'Educació i Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears. 

• Jornades de Direcció Escolar (videoconferència). Facultat d'Educació i Conselleria 
d’Educació i Formació Professional. 

• Presentació dels nous currículums de les etapes no universitàries. Facultat 
d’Educació. 

• Seminari «Transformam el món des de les aules». Programa per incorporar els 
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la docència de la Facultat 
d'Educació (videoconferència). Facultat d’Educació. 

• Seminari «Transitant pel grau de mestre: de les proves d’admissió al teu futur com 
a docent» (videoconferència). Facultat d’Educació. 

• Presentació del llibre Transformant la formació inicial del professorat: el 
paradigma realista (videoconferència). Facultat d’Educació. 

• Presentació del llibre Aprendre, d'Eduard Vallory (videoconferència). Facultat 
d’Educació. 

• Presentació de l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears 2021. Grup d’Investigació i 
Formació Educativa i Social (GIFES) de la Universitat de les Illes Balears i Fundació 
Guillem Cifre de Colonya.  

• Presentació dels «Tallers d'explotació sexual». Institut per a la Convivència i l'Èxit 
Escolar del Govern de les Illes Balears. 

• Seminari «Incitació a la lectura». 
• Jornades Formatives sobre Currículums LOMLOE a Educació Infantil. 
• Jornada Tècnica de Recuperació d’Ecosistemes Aquàtics (Departament de 

Biologia). 

Accés 

• Proves d’accés a la Universitat  
• Convocatòria de juny: 419 inscrits 
• Convocatòria de juliol: 91 inscrits 
• Proves d'accés per als més grans de 25 i de 45 anys: 66 matriculats 
• Proves d'admissió als graus d'Educació Infantil i/o Primària. 
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Programa Seràs UIB Eivissa 

• Activitats en centres educatius: 2.649 participants 
• Jornades, trobades i programes formatius: 317 participants 
• Treballs pràctics i programes formatius: 132 participants 
• Activitats d’estiu: 6 participants 
• Olimpíades, miniolimpíades, premis i concursos: 1.014 participants 
• Participació en fires i jornades universitàries: 1 
• Xerrades per a famílies: 478 participants 
• Orientació personalitzada: 13 sessions individualitzades 
• La Universitat dels Boixos i de les Boixes: 136 participants. 

Altres activitats a la Seu  

• Proves de coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya (CCSE) i dels 
distints nivells del diploma d’espanyol com a llengua estrangera (DELE). Centre 
examinador de l’Instituto Cervantes. FUEIB. 

• Exàmens lliures de llengua catalana B2, C1 i C2. Servei Lingüístic i FUEIB. 
• Proves de selecció del programa ESTALMAT. UIB i Societat Balear de 

Matemàtiques. 
• Programa MENTORiment. 
• Proves Cangur. 
• Oposicions de la CAIB. 
• Oposicions de l’IB-Salut. 
• Servei d'orientació professional, obert a estudiants i titulats universitaris que 

vulguin informació i orientació laborals. Departament d'Orientació i Inserció 
Professional (DOIP) de la FUEIB, amb el suport del SOIB. 

• Presentació de Convivèxit (Conselleria d’Educació i Formació Professional del 
Govern de les Illes Balears). 

• Reserva ALAS i LGTB. 
• Cinefòrum. 
• Congrés del PSOE. 
• COIBA (lactància materna). 
• VIII Setmana Saludable. 
• Panasonic Heating & Cooling Solutions  
• Jornada de Formació Professional. 
• Lliurament dels premis de l’OCDS. 
• Proves CREATEC. 
• Congreso Nacional de la Federación Española de Amigos de los Museos. 
• Proves PAM. 
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• Sessió informativa AEAT. 
• Lliurament dels Premis Ecoambientals (Conselleria d’Educació i Formació 

Professional). 
• Proves oficials de Cambridge. 
• Acte de jura de nous advocats i lliurament d’insígnies (Col·legi d’Advocats). 
• Jornada de l’Associació per al Desenvolupament de la Mediació a les Illes Balears 

(ADEMIB). 
• Acte de lliurament de credencials del curs de policia local (EBAP). 
• Curs d’estiu. «Introducció al Dret estatunidenc i a l’exercici de l’advocacia als 

EUA». 
• Graduació del grau de Turisme. 

Activitats per commemorar el 25è aniversari de la creació de la Seu de la 
UIB a Eivissa 

• «De l'habitatge popular a l'hotel contemporani. Ruta per la modernitat 
arquitectònica a Eivissa» 

• Concert de l'Orquestra Universitat de les Illes Balears 
• «Formentera. Singularitat insular i vincles amb l'exterior». 

Exposicions 

• La llana: patrimoni, sostenibilitat i salut. De residu a recurs. OCDS. 
• Educar movent consciències amb InèditNet. A càrrec d’alumnes i equip docent de 

l’assignatura TIC Aplicades a l’Educació Primària del grau d’Educació Primària.  
• Pol·linitzadors. SAC. 
• Balears, natura urgent. GOIB i SEO/Birdlife.  

Col·laboracions 

• Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears. 
• Govern de les Illes Balears. 
• CEP Eivissa. 
• EBAP. 
• Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears (CABIB). Govern de les Illes Balears. 
• Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut). 
• Consell Insular d’Eivissa  
• Ajuntament d’Eivissa. 
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• Patronat d’Esports. 
• Associació de la Universitat Oberta per a Majors (AUOM). 
• Ministeri de l’Interior. 
• Institut d’Estudis Eivissencs. 
• Col·legi d’Economistes. 
• Associació Professional de Tècnics Tributaris. 
• Associació de Directors d’Eivissa.(ADIPE) 


