
 

 
 

 

Seu d’Eivissa i Formentera 

 

    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 120 alumnes matriculats. 

Administració i Direcció d’Empreses (ADE), amb 5 alumnes. 

Primer i segon de Mestre, Educació Infantil, amb 59 alumnes. 

Tercer de Mestre, Educació Especial, amb 29 alumnes matriculats. 

Primer, segon i tercer d'Infermeria, amb 54 alumnes matriculats. 

Primer, segon, tercer i quart de Dret, amb 31 alumnes matriculats. 

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

30 alumnes matriculats. 

Primer, segon i tercer d’Educació Social en Línia, amb 8 alumnes matriculats. 

 

Això fa un total de 336 alumnes matriculats. Dels quals 109 foren de nou ingrés. 

 

 

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

 22 matriculats a la Universitat Oberta per a Majors 

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

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

 15 matriculats al curs d’Especialista Universitari en Atenció Primerenca 

 36 matriculats al Seminari de Sensibilització per a la Intervenció Psicomotriu 

 206 matriculats (oficial + lliure) als cursos de Reciclatge de Català 

 22 matriculats al curs d’Expert en Educació per a la Salut en la Infància i 

l’Adolescència 

 20 matriculats al Seminari de Dret Penal Patrimonial i Dret Econòmic 

 70 matriculats al CAP 

 109 participants a les diferents Olimpíades: de Física, Economia, Història, Història 

de l’Art, Llengua i Cultura Clàssica i Alemany 

 77 participants a les Jornades sobre Alumnat Nouvingut: Acollida i Llengua 

 18 matriculats al curs d’Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del 

Territori 

 11 matriculats al curs d’Expert Universitari en Plans d’Igualtat i Conciliació 

 11 matriculats al Seminari de Dret Penal Patrimonial i Dret Econòmic 

 18 matriculats als cursos de Trajectòries Empresarials 



 44 matriculats a la I Jornada d’Escola Infantil i Comunitat 

 29 matriculats al curs d’Identificació de Projectes de Cooperació. 

 

Sense voler avorrir l’auditori amb moltes xifres, que sempre són un poc fredes, sí que en 

destacaré una darrera, que no és més que la suma de totes les anteriors. Aquesta xifra és: 

1141, quantitat que en absolut és menyspreable per a les illes d’Eivissa i Formentera, 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 dels ciutadans de les Pitiüses. 

 

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

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

 

Cursos, jornades, trobades, comissions: 

- Govern balear 

- Consell Insular d’Eivissa 

- Consell Insular de Formentera 

- Ajuntament d’Eivissa 

- Ajuntament de Sant Josep 

- Ajuntament de Sant Antoni 

- Ajuntament de Santa Eulària 

- Associació Balear de Tècnics en Energia 

- la Caixa 

- Sa Nostra 

- AENA 

 

Com pot observar-se, doncs, són diverses les institucions que fan ús de la nostra seu, i 

ens enorgulleix la confiança que tenen dipositada en nosaltres; confiam i desitjam que 

en el futur continuï aquesta magnífica línia de relació entre nosaltres i les institucions 

del teixit social d’Eivissa i Formentera. 

 

No vull acabar aquesta Memòria del curs passat sense 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, més conegut com a Pla Bolonya. 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 Eivissa. 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. 

 

 

 


