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112 alumnes amb altes capacitats han participat en el programa 
MENTORiment 

 

El proper curs acadèmic es posa en marxa MENTORiment en Femení, 
una iniciativa per fomentar l'interès de les adolescents per la ciència, 
la tecnologia, les enginyeries i les matemàtiques 
 

El programa d’enriquiment extracurricular de mentories universitàries, MENTORiment 
(primera edició, curs 2017-18), és un programa finançat pel Servei d’Atenció a la 
Diversitat de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria 
d’Educació i Universitat, i dissenyat i elaborat pel Programa d’atenció a les Altes 
Capacitats Intel·lectuals (PACiS) de la Universitat de les Illes Balears. MENTORiment 
s’adreça a alumnes identificats amb altes capacitats intel·lectuals de les Illes Balears.  

Gràcies a MENTORiment els joves han gaudit d’un tast de les diferents branques del 
coneixement que ofereix la Universitat de les Illes Balears, en forma de taller educatiu 
on han vist «com es mouen les nostres cèl·lules», «com aprendre anatomia a través de 
l’esport», «la màgia dels nombres», «eines científiques per analitzar la realitat» o 
«expressió teatral», entre d’altres. 

Tant l’equip de mentors/es com l’equip coordinador i els mateixos participants, valoren 
com a molt positiva la seva participació i, sense cap excepció per ara, asseguren que 
tornarien a repetir l’experiència.  

Cal que la societat i les organitzacions pertinents donin sortida a aquest tipus 
d’activitats adreçades al foment del talent i la creativitat i a potenciar els alumnes més 
capaços de la nostra comunitat. 

 

Alumnes que hi han participat 

• 52 centres (30 centres públics i 22 de concertats) 

• 112 participants en total (43 al·lotes i 69 al·lots) 

• De 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat 

Alumnes que hi han participat de Menorca, Eivissa o Formentera 

• 22 participants (9 al·lotes i 13 al·lots) 
o 9 de Menorca 
o 13 d’Eivissa 

 

Activitats que s'hi han fet (informació addicional al fullet) 
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• 11 activitats (que s’han fet en dos torns, és a dir, 22 tallers) 
o 9 tallers de 3 hores 
o 2 tallers de 6 hores 

• Cada participant ha fet 3 tallers 

Calendari 

• Des del 10 de febrer fins al 30 de juny de 2018 

• Cada dissabte de 10 a 13 hores 

Punts a destacar 

• La voluntarietat del professorat que ha participat amb nosaltres 

• L’elevat nombre d’estudiants que s’hi han apuntat 

• El grau de satisfacció dels participants ha estat elevat 

• Les mostres d’agraïment de les famílies  

Ha estat el primer any i continuam? 

• Volem continuar. La segona edició està assegurada. 

Coses que volem millorar 

• Oferir més varietat de tallers, incloent totes les àrees de coneixement: des de 
l’art a les humanitats, les ciències socials, de la salut, les tecnologies, etc. 

• Poder oferir un nombre més gran de tallers per participant (enguany han estat 
tres) 

• El calendari: començar i acabar abans, per no coincidir amb època d’avaluació 

Canviarà res el curs que ve? 

• Volem iniciar MENTORiment en Femení 

• Volem oferir alguns tallers a les altres illes 

És un programa finançat per la Direcció General d’Innovació i Centres de la 
Conselleria d’Educació i Universitat. 

• Està dissenyat i elaborat pel Programa d’atenció a les Altes Capacitats 
Intel·lectuals (PACiS) de la UIB i és una addenda a un conveni més general 
firmat amb la Conselleria per implantar un protocol d’identificació d’alumnat 
amb altes capacitats intel·lectuals i per al treball i estímul de les seves 
capacitats. 

• MENTORiment és part d’un programa més ampli que inclou la realització d’un 
curs d’expert universitari en l’àmbit de les ACI, una segona edició de 
MENTORiment; la primera edició de MENTORiment en Femení; el trasllat 
d’alumnat des de les altres illes; el programa ESTALMAT-Illes Balears; activitats 
d’enriquiment intel·lectual a les associacions d’altes capacitats de les Illes, etc.  
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Persones implicades (professors i voluntaris) 

• La direcció ha anat a càrrec de la doctora Rosa Isabel Rodríguez (directora de 
PACiS) 

• La realització dels tallers ha estat possible gràcies al treball voluntari de: 
o 11 professors de la UIB 
o 2 professors de l’ESADIB 

• La coordinació de tantes persones i tants tallers ha estat possible gràcies a 
l’esforç i el treball de: 

o 1 persona de PACiS 
o 3 alumnes col·laboradors 

Altres aspectes que puguin ser interessants 

• És un programa molt innovador en l’àmbit universitari, només la Universitat de 
Màlaga té un programa semblant quant a durada, edat dels participants, etc. 

• La idea d’ampliar el programa i fer una primera edició de MENTORiment en 
Femení és per incentivar la motivació i l’interès de les adolescents especialment 
pels camps de l’àrea STEM (ciències, tecnologies, enginyeries i matemàtiques). 

• En un futur pròxim ens agradaria poder ampliar el programa també a edats 
inferiors. 

• Cuidar el talent dels nostres joves és una de les millors maneres d’invertir en el 
futur de la nostra comunitat. 

 


