
 

 

 

 

 

 

Seu de la UIB a Menorca 

 

    Memòria del curs 2008-2009 

 

 

El curs acadèmic 2008-2009 va ser inaugurat el dia 2 d'octubre de 2008 a la mateixa 

Seu universitària. La lliçó inaugural fou a càrrec del doctor Antoni Colom Cañellas, 

catedràtic de Teoria i Història de l’Educació de la UIB, amb el títol «Per a una 

pedagogia del laberint». 

 

Els estudis oficials que s'impartiren a la Seu universitària durant el curs foren els 

següents: 

 

Primer, segon i tercer de Ciències Empresarials, amb 84 alumnes matriculats. 

Administració i Direcció d’Empreses (ADE), amb 8 alumnes. 

Primer i segon de Mestre, Educació Infantil, amb 53 alumnes. 

Tercer de Mestre, Educació Especial, amb 26 alumnes matriculats. 

Primer, segon i tercer d'Infermeria, amb 36 alumnes matriculats. 

Primer, segon, tercer i quart de Dret, amb 25 alumnes matriculats. 

Primer, segon i tercer i del títol propi de Graduat en Seguretat i Ciències Policials, amb 

18 alumnes matriculats. 

Primer, segon i tercer d’Educació Social en Línia, amb 13 alumnes matriculats. 

 

Això fa un total de 263 alumnes matriculats, dels quals 80 foren de nou ingrés 

 

Respecte del professorat de la Seu, hem comptat amb un total de 41 professors 

associats, i aproximadament 70 professors titulars del campus de Mallorca han fet 

possible el desenvolupament correcte dels estudis. 

 

Pel que fa a altres activitats dutes a terme a la Seu, cal destacar: 

- 81 matriculats a la Universitat Oberta per a Majors 

- 29 matriculats al Curs d’Expert en Educació per a la Salut en la Infància i 

l’Adolescència 

- 14 matriculats al Curs de Trastorns de la Conducta en la Infància i l’Adolescència 

- 42 matriculats a les Jornades de Fiscalitat organitzades per l’Escola d’Empresarials 

- 40 matriculats al curs d’habilitació de 0-3 anys 

- 268 matriculats (oficial + lliure) als cursos de Reciclatge de Català 

- 40 matriculats al Màster en Direcció de Empreses 

- 20 matriculats al Seminari de Dret Penal Patrimonial i Dret Econòmic 

- 30 matriculats al CAP 

- 33 participants a les diferents Olimpíades: de Química, Física Biologia i Geografia 

- 37 participants a les Jornades sobre Alumnat Nouvingut: Acollida i llengua 

- 42 participants a la I Jornada d’Escola Infantil i Comunitat. 

 



En total sumen 879 estudiants, quantitat important per a una illa com Menorca, i que ens 

permet pensar que els estudis oficials de grau i les activitats organitzades per la UIB van 

pel bon camí i, allò que és més important, van pel mateix camí i amb el mateix sentit 

que les necessitats de la societat menorquina. 

 

A l’apartat d’activitats acadèmiques i culturals complementàries, destacam, entre 

d’altres, la col·laboració en les següents: 

 

o Cursos i jornades del Consell Insular de Menorca, Ajuntament d’Alaior i 

Govern balear 

 

o Cursos del Fons Menorquí de Cooperació 

 

o Cursos i exàmens de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) 

 

o Exàmens d’oposicions de la Comunitat Autònoma, d’AENA 

 

o Jornades del Centre de Professors (CEP) 

 

o Col·laboració amb la Universitat de Boston 

 

o Col·laboració amb la UIMIR 

 

o Proves de selecció de personal de la Caixa 

 

o Cursos de Sa Nostra 

 

o Exàmens d’oposicions de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) 

 

 

No vull acabar aquesta Memòria dels curs passat sense fer ressaltar que el curs 2008-

2009 que avui tancam ha estat l’any de l’adaptació dels nostres estudis a l’espai europeu 

d’educació superior. Sense voler entrar en judicis de valor en relació amb aquest 

important canvi, no podem oblidar un aspecte totalment objectiu, que no és més que la 

quantitat d’hores que han invertit la majoria de professors i personal administratiu per 

tal que avui puguem començar el primer curs dels nous estudis de grau (d’ADE, 

Infermeria, Mestre i Dret) a Menorca. Ha estat un any molt intens, de moltes reunions i 

comissions, de moments de tensió i de nervis, però ara queda una part molt important 

perquè tota aquesta feina tingui un sentit. Aquesta part és que els alumnes que enguany 

comencin els estudis de grau siguin conscients que la Universitat és sinònim d’il·lusió, 

constància, col·laboració, sacrifici, esperit crític, solidaritat i, no cal dir-ho, d’amistat. 

 

David Pons 

Delegat de la Rectora a les seus de Menorca i d’Eivissa i Formentera 
 


