Benvingut a ca teva:
La Residència d'Estudiants.
La Residència està oberta a tothom i té com a objectiu oferir el servei
d'allotjament i manutenció als estudiants de la Universitat de les Illes
Balears (UIB), a altres membres de la comunitat universitària i a tots els
que tinguin alguna vinculació amb la Universitat.

Fes que la teva experiència
universitària sigui única:

Viu al Campus !

Mira el nostre vídeo
de presentació

Si vols visitar-nos, pots donar un cop d'ull a la nostra pàgina web
www.residenciauib.es o venir a veure'ns. Ens encantarà ensenyar-te les
habitacions i els espais comuns i podrem aclarir tots els teus dubtes.
També comprovaràs la proximitat de la teva habitació a la teva facultat i
tots els avantatges de viure al campus de la UIB.

Ubicació

Abonament gratuït a
CampusEsport

Situada a l’edifici Bartomeu Rosselló-Pòrcel
del campus de la UIB, amb totes les
facultats a pocs minuts. Envoltada per un
entorn rural a 7,5 quilòmetres del centre de
Palma, al qual està connectada per una línia
d’autobús i de metro.

Els residents tenen l’abonament gratuït per
accedir a les instal·lacions esportives de
CampusEsport, on poden gaudir d’activitats
dirigides, gimnàs, piscina coberta, pistes de
pàdel, camp de futbol i pavelló cobert amb
pistes de voleibol, bàsquet i bàdminton.

Habitacions
97 d’individuals (2 de les quals són
accessibles per a persones amb
discapacitat) i 4 de dobles. Les habitacions
disposen de bany complet, un ample
escriptori, un armari, telèfon, Wi-Fi i
calefacció (les habitacions dobles disposen
d’aire condicionat). S’hi poden instal·lar
aparells com ordinador, impressora, etc.,
fins i tot una petita gelera.

Menjador

Serveis

Instal·lacions

A la Residència disposam de seguretat i
servei de recepció les 24 hores, bugaderia
d’autoservei amb planxes i servei de neteja
d’habitacions.*
*Consulta’n les opcions i condicions a la nostra web.

A la Residència de la UIB apostam per una
bona alimentació i propiciam hàbits més
saludables amb menús equilibrats i variats,
pensats per a estudiants.
També tenim en compte necessitats especials d'al·lèrgies, intoleràncies alimentàries i
d'origen social o religiós.

@

Menjador, tres sales d’estudi, dues sales
amb televisió digital, màquines expenedores
de begudes i menjar, aire condicionat a les
zones comunes i xarxa Wi-Fi a totes les
instal·lacions.
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Coneix algunes de les facilitats que tens a la UIB
Docència

I molt més...

Tutories: a més de les tutories de cada
assignatura, durant els estudis comptaràs amb
l’assessorament d’un tutor. Resol els
teus dubtes!

Cultura: podràs gaudir d’una àmplia oferta
cultural. Viu-la!

Pràctiques: per preparar-te per al món laboral,
tindràs l’oportunitat de fer pràctiques externes.
Aprofita-les!
1. Els teus
fills viuran a
prop de tots els
serveis del
Campus

1. Podràs anar
caminant o en
bici a classe
2. Tindràs
llibertat
d’horaris per
entrar i sortir

2. Viuran en
un ambient
d’estudi

3. Disposam
de seguretat
en tot l’edifici
i recepció
24 hores

3. Viuràs
el millor
ambien
universitari

5. Abonament
gratuït a
CampusEsport

5. Podreu
visitar
als vostres
fills quan
vulgueu

Campus Extens, la teva UIB virtual: és un
servei d’ensenyament flexible i a distància que
incorpora l’ús de la telemàtica a l’ensenyament
universitari. Connecta amb les tic!

Beques i premis: tens a l’abast bases de dades
amb les convocatòries vigents sobre tot tipus
de beques i premis. Consulta-les!

Borsa de treball: comptam amb un
Departament
d’Orientació
i
Inserció
Professional reconegut que t’ajuda a incorporarte al món laboral. Apunta-t’hi!

Xarxes socials: segueix la vida universitària
mitjançant les xarxes. Segueix-nos!

Idiomes: aprèn llengües modernes i acredita el
teu nivell. Forma’t!

• Suport a les persones amb necessitats especials.
• Servei mèdic i farmàcia.
• Llibreria.
• Servei de reprografia.
• Servei de restauració i cafeteries.
• Entitats bancàries.

Instal·lacions
Aules d’informàtica i Wi-Fi: disposam de 21
sales d’ordinadors i, a més, t’oferim Wi-Fi de
franc al campus i a les seus. Connecta’t!
4. Preus
assequibles

4. Tindràs el
teu espai
propi amb
Wi-Fi

Atenció personalitzada: t’ajudam a resoldre
tots els dubtes que et vagin sorgint des del
primer dia. Informa-te’n!

Biblioteques: tindràs al teu abast un gran fons
bibliogràfic repartit a les set biblioteques del
campus o a la biblioteca de cada seu. Coneix-les!

A més, al campus hi trobaràs:

Associacions d’estudiants: podràs participar
en la gestió de la Universitat. Associa’t!

www.residenciauib.es
Cra. Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
Illes Balears, Espanya
Telèfon: 971 17 26 00

Segueix-nos!

