Memòria acadèmica 2008-2009

0. Introducció
La Memòria de l’any acadèmic 2008-2009 que es presenta és el balanç del segon
any de gestió de l’equip de la Rectora Montserrat Casas.
L'acte solemne d'obertura del curs tingué lloc a la sessió acadèmica del dia 25 de
setembre de 2008 a la sala d'actes de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. El doctor
Antoni J. Colom Cañellas va pronunciar la lliçó inaugural, amb el títol «Per una pedagogia
del laberint», i, a continuació, la Rectora, doctora Montserrat Casas, va declarar inaugurat
l’any acadèmic 2008-2009.
El dia 2 d’octubre de 2008 es va inaugurar l’any acadèmic a la Seu universitària de
Menorca, i el dia 8, a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera, amb la mateixa lliçó
inaugural pronunciada pel doctor Antoni J. Colom Cañellas.
Així mateix es va organitzar i dur a terme la cerimònia de graduació de l’any
acadèmic 2008-2009, el dia 22 de juliol de 2009 a Palma. Enguany, en aquesta cerimònia, a
més de lliurar un diploma als nous graduats, els que han cursat els títols oficials de màster i
els premis extraordinaris de les darreres promocions, hem incorporat el lliurament d’un
diploma als que han obtingut el grau de doctor l’any 2008.
La celebració de la cerimònia de graduació del curs 2008-2009 a Eivissa i de
lliurament dels títols propis de grau, postgrau i CAP de la UIB, de l’any acadèmic 20072008, va tenir lloc el dia 24 de juliol de 2009, i a Menorca, el dia 27 de juliol de 2009.
Finalment, la Universitat vol tenir presents les persones que ens han deixat al llarg
d’aquest any acadèmic, com el senyor Luis Miguel Fernández Ripoll, el senyor Miquel
Seguí Aznar i el senyor Joan Torres Esbarranch. També cal fer una menció de les persones
que han treballat durant anys a la nostra institució i que el darrer any acadèmic han
començat a gaudir d’una merescuda jubilació: la senyora Isabel Moreno Castillo, la senyora
Maria J. López Bascuñana, el senyor Eusebio Sánchez Lama, el senyor Simó Gelabert Mas
i la senyora Francesca Ramis Riera.

1. Òrgans generals universitaris
1.1. Claustre
El Claustre és el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària, es va reunir
en dues ocasions, en sessió extraordinària, per dur a terme les activitats següents:
3 de febrer de 2009

Aprovació de la creació d’una comissió per a la reforma dels
Estatuts.
Elecció dels representants claustrals (9) a la comissió per a la
reforma dels Estatuts.

29 de maig de 2009

Elecció d’un representant del grup b) (resta de personal docent i
investigador) a la comissió per a la reforma dels Estatuts.

1.2. Consell de Govern
El Consell de Govern és l'òrgan de govern de la Universitat que exerceix la potestat
reglamentària d'aquesta mitjançant l'aprovació de les normes de règim intern.
Durant el passat any acadèmic es va convocar el Consell de Govern en vuit sessions
ordinàries i tres d’extraordinàries.
El Consell de Govern va dur a terme una important activitat, que es pot resumir en els punts
següents:
1. Desenvolupament normatiu del text estatutari de la Universitat, amb l’aprovació de la
normativa següent:
26 de setembre de 2008

Aprovació de la normativa pròpia de la UIB sobre estudis de
doctorat.

30 d’octubre de 2008

Modificació de l’Acord normatiu 6381/2003, de 5 de
novembre, pel qual s’aprova la normativa per a la concessió
d’ajudes per estades breus de professors convidats.

19 de desembre de 2008

Aprovació del Projecte de Pressupost, la programació
pluriennal i la relació de llocs de treball del personal
funcionari de la UIB per a l’any 2009.
Adaptació del contingut de l’article 103 dels Estatuts de la
UIB a les previsions de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril,
per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats.
Modificació de l’Acord normatiu 5771/2002, de 24 de juny,
pel qual es crea el Centre de Tecnologies de la Informació de
la UIB (CTI@UIB).
Aprovació de la normativa d’espais informàtics comuns per a
la docència de la UIB.
Aprovació del document que regula el còmput de l’activitat
docent del professorat de la UIB.
Determinació del nombre de vicedegans i subdirectors
d’escola de la UIB.

4 de febrer de 2009

Regulació del règim dels concursos d’accés als cossos
docents universitaris de la UIB.
Aprovació del programa d’ajuts per a activitats relacionades
amb convenis de la UIB.

17 de març de 2009

Creació dels consells d’estudis dels títols de grau de la UIB.
Aprovació del calendari per a l’any acadèmic 2009-2010.
Aprovació de la normativa d’empreses de base tecnològica a
la UIB a partir de l’activitat d’investigació universitària.

Aprovació del programa d’ajut a la mobilitat del professorat
de màsters i doctorats amb menció de qualitat de la UIB.
13 de maig de 2009

Modificació de l’Acord normatiu 8771/2008, de 26 de
setembre, pel qual s’aprova la normativa pròpia de la UIB
sobre estudis de doctorat.
Determinació dels paràmetres de ponderació de la nota
d’admissió als ensenyaments oficials de grau impartits a la
UIB.

5 de juny de 2009

Fixació de la composició numèrica de la Junta de la Facultat
d’Economia i Empresa.
Aprovació de la normativa de reconeixement i transferència
de crèdits de la Universitat.
Aprovació del Reglament acadèmic de la Universitat.

16 de juny de 2009

Derogació de l’Acord normatiu 9048/2009, de 13 de maig, i
nova determinació dels paràmetres de ponderació de la nota
d’admissió als ensenyaments oficials de grau impartits a la
UIB.

2. Altres activitats exercides pel Consell de Govern en virtut de les seves competències:
— Aprovació de diverses modificacions de plantilla dels departaments de la Universitat.
— Aprovació de diverses modificacions del catàleg del PAS i de la relació de llocs de
treball per al personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears dels anys
2008 i 2009.
— Aprovació de l’oferta de places per a l’any acadèmic 2009-2010.
— Nomenament de la doctora Nancy E. Bockstael com a doctora honoris causa de la UIB.
— Aprovació de vint-i-una (21) propostes de col·laboradors honorífics de diferents
departaments.
— Concessió de sis (6) llicències d’estudis, amb l’informe previ del departament
corresponent.
— Concessió de sis (6) llicències per any sabàtic, amb l’informe previ del departament
corresponent.
— Aprovació de trenta-una (31) propostes d’ajuts per a estades breus de professors de
prestigi reconegut d’altres universitats a la UIB.
— Aprovació de les vènies docents del professorat que imparteix classes a les escoles
adscrites: Escola Universitària de Relacions Laborals, Centre d’Ensenyament Superior
Alberta Giménez.
— Aprovació de la convocatòria de vint-i-sis (26) places dels cossos docents universitaris,
en aplicació de la normativa sobre el procediment per a la realització dels concursos
d’accés a places dels cossos docents universitaris, aprovada el 17 de desembre de 2004.
— Aprovació de la proposta de vint-i-quatre (24) comissions per a la provisió de les places
de professorat contractat.
— Creació de la comissió per a la reforma dels Estatuts.
— Substitucions dels membres de les comissions de Bioètica, d’Esports, d’Estudis de
Postgrau, d’Investigació, de Reclamacions.
— Elecció dels representants de la UIB en el Patronat de la FuGUIB.

— Aprovació de tretze (13) propostes d’estudis oficials de postgrau.
— Aprovació de noranta-nou (99) títols propis de la UIB.
— Ratificació de trenta-tres (33) acords marc i cent quaranta-cinc (145) convenis,
protocols i addendes, dels quals tres (3) són tramitats pel CEP.
— Aprovació de l’assignació de complements retributius addicionals del PDI de la UIB,
una vegada avaluats per la Comissió d’Assessorament de l’AQUIB:
o Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació
assignat a 164 professors.
o Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació
assignat a 372 professors
o Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i
la transferència del coneixement assignat a 155 professors.
— Aprovació del complement assignat a cinquanta-set (57) professors titulars que
imparteixen docència dins la modalitat «Campus Illes» del projecte Campus Extens.
— Aprovació de l’assignació de complements retributius per augment de la càrrega docent
a vint-i-nou (29) professors.
— Aprovació de la supressió de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials i de la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i creació de la Facultat d’Economia i
Empresa.
— Aprovació de vint-i-set (27) plans d’estudis de grau:
o Arts i Humanitats: Estudis Anglesos, Filosofia, Història, Història de l’Art, Llengua i
Literatura Catalanes i Llengua i Literatura Espanyoles.
o Ciències: Biologia, Bioquímica, Física i Química.
o Ciències de la Salut: Infermeria, Fisioteràpia i Psicologia.
o Ciències Socials i Jurídiques: Administració d’Empreses, Dret, Economia, Educació
Infantil, Educació Primària, Educació Social, Geografia, Pedagogia, Treball Social,
Turisme, Comunicació Audiovisual i Periodisme.
o Enginyeria i Arquitectura: Enginyeria d’Edificació i Matemàtiques.
— La Comissió Acadèmica, per delegació del Consell de Govern, va concedir quaranta
(40) premis extraordinaris d’estudis oficials de primer i segon cicle, a proposta de la
Facultat o Escola Universitària corresponent:
o A la sessió del dia 6 de novembre de 2008: tretze (13)
o A la sessió del dia 11 de desembre de 2008: sis (6)
o A la sessió del dia 12 de març de 2009: catorze (14)
o A la sessió del dia 16 de juliol de 2009: tres (3)
o A la sessió del dia 17 de setembre de 2009: quatre (4)

1.3. Consell de Direcció
El Consell de Direcció, presidit per la Rectora i integrat pels vicerectors, el Secretari
General i la Gerent, desenvolupa les tasques de gestió, direcció, coordinació i execució
de la política de la Universitat dins les línies programàtiques presentades per la Rectora.
Així mateix, assisteixen a les sessions del Consell de Direcció els delegats de la
Rectora.
Durant el passat any acadèmic 2008-2009, el Consell de Direcció es va reunir en sessió
ordinària pràcticament cada dimarts i es va reunir tres vegades més en sessió
extraordinària.
Les activitats més rellevants dutes a terme pel Consell de Direcció, en el marc de les
seves competències, són:
1. Aprovació de l’avantprojecte de Pressupost, que posteriorment, ja convertit en
Projecte de Pressupost, és tramès al Consell de Govern i al Consell Social perquè sigui
aprovat definitivament.
2. Aprovació del sistema de càlcul de l’expedient acadèmic de l’alumnat.
3. Aprovació de les normes referents a la sol·licitud de noves avaluacions de l’activitat
docent per fixar el component del complement específic per mèrits docents.
4. Desenvolupament de l’Acord normatiu 8880/2008, de 19 de desembre, pel qual es
determina el nombre de vicedegans i subdirectors d’escola de la UIB.
5. Redistribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció.
6. Desenvolupament de l’Acord normatiu 8196/2007, de 6 de novembre, pel qual es
modifica l’Acord normatiu 6891/2004, de 14 de juny, pel qual s’aprova la normativa de
becaris de col·laboració de la UIB.
7. Convocatòria de places d’alumnat col·laborador per a l’any acadèmic 2009-2010.
8. Concessió de la Medalla Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears a la
senyora Kerstin-Monika Englund Sundwal.
9. Creació de l’Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat.
10. Fixació dels càrrecs unipersonals de responsabilitat en gestió universitària recollits
als Estatuts de la UIB, així com els càrrecs assimilats als anteriors.
11. Aprovació de la normativa de regulació dels exàmens dels estudis que s’imparteixen
a les seus universitàries mitjançant el projecte Campus Extens.
12. Fixació de les dates de constitució dels consells d’estudis dels títols de grau de la
UIB.
13. Delegació de competències en el director del Centre d’Estudis de Postgrau.
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14. Convocatòria dels processos electorals següents:
a) Eleccions de degà de la Facultat de Dret.
b) Eleccions de director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de
l’Educació.
c) Eleccions de director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.
d) Eleccions de representants dels professors a la Junta de la Facultat d’Economia i
Empresa.
e) Eleccions de representants del personal d’administració i serveis a la Junta de la
Facultat d’Economia i Empresa.
f) Eleccions de representants del personal d’administració i serveis a la Junta de
l’Escola Universitària de Turisme.
15. Concessió de vint-i-una (21) llicències d'estudis inferiors a tres mesos per fer
activitats docents o d'investigació en centres acadèmics nacionals i estrangers, amb
l'informe previ dels departaments corresponents.
16. Creació de les comissions següents:
— Comissió de qualitat de la UIB (CQUIB).
— Comissió de garantia de qualitat (CGQ) dels títols oficials de la UIB.
17. Modificació de la comissió d’inversions de la UIB.
18. Dissolució de les comissions d’elaboració i disseny (CADE) dels títols de grau de la
UIB.

31/3/10
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1.4. Consell Social
Introducció
Durant aquest curs s’ha conclòs la renovació de tots els membres d’aquest òrgan,
iniciada el curs passat, amb el nomenament dels representants del Parlament de les Illes
Balears.
Vista la diversa procedència dels seus membres, un dels objectius del Consell Social ha
estat establir sessions informatives als plenaris sobre temes rellevants del funcionament
i l’estructura de la UIB, especialment tots els temes relacionats amb l’adaptació dels
estudis universitaris a l’EEES, entre d’altres.
Per aconseguir un millor funcionament d’aquest òrgan, s’ha prioritzat el tractament dels
assumptes pel que fa a les comissions específiques, i s’ha elevat després al plenari les
propostes que es consideraven adients.
Principals acords de les sessions del ple del Consell Social durant el curs 2008-2009
Ple del Consell Social del dia 23 de desembre de 2009
⎯ Aprovació del pressupost de la UIB per a l’any 2009 i la programació
pluriennal d’inversions.
⎯ Aprovació del pressupost del Consell Social de la UIB per a l’any 2009.
⎯ El Consell Social es dóna per assabentat de l’adaptació dels ensenyaments
universitaris de grau i màster de la UIB a l’EEES.
⎯ Aprovació de complements retributius addicionals del personal docent i
investigador de la UIB.
⎯ Concedir una ajuda al Consell d’Estudiants de 3.000 euros, per a les seves
activitats.
Ple del Consell Social del dia 8 d’abril de 2009
⎯ Aprovació de la creació de la Facultat d’Economia i Empresa i supressió
de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de l’Escola
Universitària d’Estudis Empresarials.
⎯ El Consell Social es dóna per assabentat de la creació del Màster
Universitari en Formació del Professorat.
⎯ Aprovació de complements retributius per al professorat de la UIB.
⎯ Aprovació de la creació d’una càtedra de paleontologia denominada
Càtedra Guillem Colom.
⎯ Aprovació del conveni amb la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació per a la realització de l’auditoria anual de la UIB.
⎯ Aprovació d’una ajuda de 6.000 euros del Consell Social per a la
realització d’un estudi sobre la inserció laboral i satisfacció dels titulats
universitaris realitzat pel Servei d’Estadística i Qualitat Universitària de la
UIB.
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Ple del Consell Social del dia 19 de juny de 2009
⎯ Aprovació de la modificació dels membres de les comissions del Consell
Social.
⎯ Nomenament d’un representant del Consell Social al Consell de Govern de
la UIB.
⎯ Aprovació de complements retributius per al professorat i personal
investigador de la UIB.
⎯ El Consell Social acorda emetre l’informe favorable dels estudis de grau,
màster i doctorat de la UIB.
⎯ Aprovació del règim general de permanència dels estudiants de la UIB.
⎯ Designació de beques-col·laboració del Ministeri d’Educació per al curs
2009-2010.
⎯ Aprovació de la programació de despeses pluriennals per subministrament
d’energia elèctrica i per prestació de serveis de telefonia.
Sessions de les comissions del Consell Social
Les comissions del Consell Social s’han constituït i reunit en les dates següents:
⎯ Comissió de Relacions amb la Societat: dies 24 de febrer i 29 de maig de 2009.
Les actuacions principals d’aquesta comissió han estat: elaborar les principals
línies d’actuació de la comissió; promoure el finançament de la Càtedra Guillem
Colom; analitzar diferents informes sobre la situació de l’educació a les Illes
Balears.
⎯ Comissió Acadèmica: dies 24 de novembre i 12 de desembre de 2008, i 1 de
juny de 2009. Les actuacions principals d’aquesta comissió han estat: elaborar
les principals línies d’actuació de la comissió; realitzar un primer estudi de
l’adaptació a l’EEES dels estudis de grau, màster i doctorat de la UIB que s’han
d’impartir el curs 2009-2010; emetre l’informe inicial al plenari sobre nous
estudis de la UIB.
⎯ Comissió Econòmica: dia 15 de desembre de 2008. Les actuacions principals
d’aquesta comissió han estat: estudiar el pressupost de la UIB i el pressupost del
Consell Social per a l’any 2009 i emetre el vistiplau inicial al plenari sobre
aquests aspectes.
Podeu consultar la memòria del Consell Social de la UIB més extensa a l’enllaç:
http://www.uib.es/ca/infsobre/estructura/organs/consell_social/noticies.html

1.5. Síndic de Greuges
És l’òrgan encarregat de defensar i protegir els drets i els interessos legítims de tots els
membres de la comunitat universitària: alumnat, professorat i personal d’administració i
serveis. El seu règim jurídic és definit a l’article 84 dels Estatuts de la UIB. Al Reglament
de funcionament de la Sindicatura es recullen les seves funcions i atribucions.
El Claustre de la UIB, a la sessió del 18 d’abril de 2005, va elegir com a Síndica de
Greuges la doctora Magdalena Gianotti Bauzà, professora titular d’universitat de
Bioquímica i Biologia Molecular de la UIB. En les tasques de la Sindicatura hi col·labora
Margalida Rubí Arbós, com a cap de negociat.
A la pàgina web http://www.uib.es/secc3/sindic_greuges/ es pot trobar tota la informació
relativa al funcionament de la Sindicatura de Greuges.
1. Actuacions del Síndic de Greuges
Des de l’1 de juliol de 2008 fins al 30 de juny de 2009 la Sindicatura de Greuges ha
efectuat un total de 89 actuacions, que es resumeixen en: 45 consultes (50%), 7 queixes
(8%), 30 intervencions (34%), 6 registres de fets (7%) i 1 actuació d’ofici (1%).
Cal remarcar que durant aquest darrer any, igual que els anteriors, s’han seguit potenciant
les actuacions més àgils, la consulta i les intervencions, enfront de les més lentes i
burocratitzades, les queixes.
Pel que fa a la distribució dels casos en funció dels diferents sectors universitaris, s’ha
d’indicar que el 45% han estat presentats pel col·lectiu d’alumnes, el 25% pel PDI, el 10%
pel PAS, el 13% pels síndics d’altres universitats i el 7% restant per persones externes a la
UIB. El 86% dels casos s’han presentat a la Sindicatura per iniciativa individual.
Els problemes més freqüents que ha tractat la Sindicatura han estat els relacionats amb
l’activitat acadèmica (49%): avaluació acadèmica (26%), matrícula (10%), docència (4%) i
plans d’estudis i convalidacions (9%). Així mateix, els casos de tipologia laboral han
constituït el 21% dels totals: conflictes de tipus interpersonal i laborals (13%) i
concursos/contractes i retribucions (9%).
2. Altres actuacions
S’ha de destacar la connexió permanent que es manté amb els síndics i defensors d’altres
universitats a través de les consultes i amb els encontres a nivell estatal, europeu, Xarxa
Lluís Vives, o del G9, que ajuden a crear un marc cada cop més ampli d’intercanvi
d’experiències i unificació de criteris d’actuació. En aquest sentit, s’ha de comentar:
a) Assistència a la Trobada de Síndics de l’Espai Lluís Vives, celebrada a la
Universitat de Barcelona, l’11 de juliol de 2008.
b) Assistència a l’XI Encontre Estatal de Defensors Universitaris, que tingué lloc a
Oviedo del 12 al 14 de novembre de 2008.
c) Organització de la II Reunió de Defensors del G9, que es va fer a la UIB el dia 2
d’abril de 2009.
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S’han d’indicar també les reunions periòdiques dutes a terme entre la Síndica i la Rectora i
altres òrgans de govern de la UIB, i les entrevistes amb el president del Consell Social de la
UIB i amb diferents mitjans de comunicació.
Figura 1. Tipologia dels casos tramitats durant el curs 2008-2009
Tipologia
Consulta
Intervenció
Mediació
Queixa
Registre de fets
D’ofici
Total

Casos
45
30
0
7
6
1
89

Registre de
fets
7%

Queixa
Mediació 8%
0%

Intervenció
34%

Consulta
50%

D'ofici
1%

Figura 2. Casos tramitats durant el curs 2008-2009 en funció del col·lectiu
Col·lectiu
Alumnat
PDI
PAS
Altres síndics
Externs
Total

Casos
40
22
9
12
6
89

Altres
Síndics
13%

Extern
7%

Alumnat
45%

PAS
10%

PDI
25%

Figura 3. Casos presentats segons iniciativa durant el curs 2008-2009
Iniciativa
Individual
Col·lectiva
D’ofici
Total

Casos
76
12
1
89

Col·lectiva
13%

D'ofici
1%

Individual
86%
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Figura 4. Casos atesos segons temàtica el curs 2008-2009
Temàtica
Avaluació acadèmica
Beques i ajudes
Concursos/contractes/retribucions
Docència
Matrícula/permanència/accés
Normativa
Plans d'estudis i convalidacions
Procediment administratiu
Relacions laborals
Serveis i campus
Altres
Total

Casos
23
6
7
4
9
6
8
2
12
7
7
89
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Figura 5. Distribució mensual dels casos del curs 2008-2009
Casos
Mes
Juliol 08
6
Agost 08
0
Setembre 08 13
Octubre 08 6
Novembre 08 5
Desembre 08 2
Gener 09
4

14
12
10
8
6
4
2
0

3
jul

ag set oct nov des gen feb mç

ab

mg jun

Febrer 09
Març 09
Abril 09
Maig 09
Juny 09
Total

11
10
8
12
7
89
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1.6. Òrgans unipersonals de caràcter particular i altres càrrecs
CONSELL DE DIRECCIÓ
RECTORA
Magfca. Sra. Montserrat Casas Ametller
VICERECTOR PRIMER, DE PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ UNIVERSITÀRIA
Sr. Martí Xavier March Cerdà
VICERECTOR D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I CONVERGÈNCIA EUROPEA
Sr. Mateu Servera Barceló
VICERECTOR D’INVESTIGACIÓ
Sr. Jordi Lalucat Jo
VICERECTORA DE RELACIONS
UNIVERSITÀRIA
Sra. C. Nativitat Juaneda Sampol

INTERNACIONALS

I

MOBILITAT

VICERECTOR DE PROFESSORAT I INNOVACIÓ PEDAGÒGICA
Sr. Josep Lluís Ferrer Gomila
VICERECTOR DE PROJECCIÓ CULTURAL
Sr. Nicolau Dols Salas
VICERECTOR DE PLANIFICACIÓ ECONOMICOADMINISTRATIVA
Sr. Antoni Llull Gilet
VICERECTORA D’INFRAESTRUCTURES UNIVERSITÀRIES
Sra. Raquel Herranz Bascones
VICERECTOR D’ESTUDIANTS I CAMPUS
Sr. Cels Garcia Garcia
SECRETARI GENERAL
Sr. Federico F. Garau Sobrino
GERENT
Sra. Begoña Morey Aguirre
DELEGAT DE LA RECTORA PER A LES SEUS UNIVESITÀRIES DE MENORCA
I D’EIVISSA I FORMENTERA
Sr. Joan Ernest de Pedro Gómez
DELEGAT DE LA RECTORA PER A LES NOVES TECNOLOGIES
Sr. Carlos Juiz García
DELEGAT DE LA RECTORA PER A LA INNOVACIÓ
Sr. Víctor Cerdà Martín

VICERECTOR ASSOCIAT D’INFRAESTRUCTURES UNIVERSITÀRIES
Sr. Antoni Cladera Bohigas
VICERECTOR ASSOCIAT D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I CONVERGÈNCIA
EUROPEA
Sr. Juan José Montaño Moreno
DIRECTORA DEL GABINET DE LA RECTORA
DIRECTORA DEL GABINET DE LA RECTORA
Sra. Patrícia Trapero Llobera
VICESECRETARI GENERAL
VICESECRETARI GENERAL/CAP DE L’ASSESSSORIA JURÍDICA
Sr. Jeroni Reynés Vives
VICEREGERENTS
VICEGERENT
Sra. Antònia Fullana Puigserver
SÍNDIC DE GREUGES
SÍNDICA DE GREUGES
Sra. Magdalena Gianotti Bauzà
DEGANS
DEGÀ DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES
Sr. Antoni Miralles Socias
DEGANA DE LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA
Sra. Margalida Payeras Llodrà
DEGÀ DE LA FACULTAT DE DRET
Sr. Santiago Cavanillas Múgica
DEGANA DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ
Sra. M. Dolors Forteza Forteza
DEGÀ DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
Sr. Pere Joan Brunet Estarellas
DEGÀ DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA
Sr. Albert Sesé Abad
VICEDEGANS
VICEDEGANS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES

Sr. Ángel García Raso
Sr. Antoni Amengual Colom
Sr. Josep Cifre Llompart

Sr. Jaume Flexas Sans
Sr. Fco. José García Palmer

VICEDEGANS DE LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA
Sra. Marta Jacob Escauriaza
Sra. Francesc Oliver Rullan
Sra. Maria Antònia Garcia Sastre
Sra. Maria Llompart Bibiloni
Sra. Margalida Alemany Hormaeche Sr. Marc Escrihuela Villar
VICEDEGANS DE LA FACULTAT DE DRET
Sr. Eduard Ramon Ribas
Sra. Sílvia Feliu Álvarez de Sotomayor

Sr. Pedro Grimalt Servera

VICEDEGANS DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ
Sr. M. Belén Pascual Barrio
Sr. Sebastià Verger Gelabert
Sr. Miquel F. Oliver Trobat
Sra. M. Teresa Adame Obrador
VICEDEGANS DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
Sr. Miquel Grimalt Gelabert
Sra. Sebastiana M. Sabater Rebassa
Sr. Miquel Josep Deyà Bauzà
Sr. Jaume Guiscafrè Danús
Sr. Andrés Enrique Arias
Sra. Maria Juan Garau
Sr. Alexandre Miquel Novajra
Sr. Josep Francesc Campos Vidal
VICEDEGANS DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA
Sr. Rafael Jiménez López
Sra. M. Carme Ramis Palmer
SECRETARIS
SECRETÀRIA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES
Sra. Susana Esteban Valdés
SECRETÀRIA DE LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA
Sra.
SECRETARI DE LA FACULTAT DE DRET
Sr. José Javier González de Alaiza Cardona
SECRETÀRIA DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ
Sra. Eva Aguilar Mediavilla
SECRETARI DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
Sr. Guillem Xavier Pons Buades
SECRETÀRIA DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA
Sra. Pilar Andrés Benito
DIRECTORS D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA
DIRECTORA DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Sra. M. Pilar Sánchez-Cuenca López

DIRECTOR DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME
Sr. Marco Antonio Robledo Camacho
DIRECTOR DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Sr. Gabriel Oliver Codina
SUBDIRECTORS D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA
SUBDIRECTORES DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA
FISIOTERÀPIA
Sra. Concepció Zaforteza Lallemand Sra. Iosune Salinas Bueno
Sra. Cristina Moreno Mulet

I

SUBDIRECTORA DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME
Sr. Franciso Julio Batle Lorente
SUBDIRECTOR DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME
Sra. M. Teresa Palmer Tous
SUBDIRECTORS DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Sr. Miquel Jesús Roca Adrover
Sr. Rafel Jaume Prohens Sastre
Sr. Miquel Mascaró Portells
Sr. Alberto Ortiz Rodríguez
Sr. Ramon Mas Sansó
Sra. Lorenza Carrasco Martorell
Sr. Guillem Colom Muntaner
SECRETARIS
SECRETÀRIA
DE
L’ESCOLA
FISIOTERÀPIA
Sra. Olga Velasco Roldán

UNIVERSITÀRIA

SECRETARI DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME
Sr. Miquel Seguí Llinàs
SECRETÀRIA DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Sr. Mercè Llabrés Segura
CAPS D’ESTUDIS / JEFES DE ESTUDIOS
CAP D’ESTUDIS D’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES
Sra. Maria Llompart Bibiloni
CAP D’ESTUDIS D’ARQUITECTURA TÈCNICA
Sr. Guillem Colom Muntaner
CAP D’ESTUDIS DE BIOLOGIA
Sr. Jaume Flexas Sans
CAP D’ESTUDIS DE BIOQUÍMICA

D’INFERMERIA

I

Sr. Francisco José García Palmer
CAP D’ESTUDIS DE CIÈNCIES EMPRESARIALS
Sr. Pedro Antonio Rivas Yarza
CAP D’ESTUDIS DE DRET
Sr. Eduard Ramon Ribas
CAP D’ESTUDIS D’ECONOMIA
Sra. Marta Jacob Escauriaza
CAP D’ESTUDIS D’EDUCACIÓ INFANTIL
Sr. Sebastià Verger Gelabert
CAP D’ESTUDIS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Sra. M. Teresa Adame Obrador
CAP D’ESTUDIS D’EDUCACIÓ SOCIAL
Sra. M. Belén Pascual Barrio
CAP D’ESTUDIS D’ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
Sr. Miquel Jesús Roca Adrover
CAP D’ESTUDIS D’ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA
Sr. Josep Cifre Llompart
CAP D’ESTUDIS DE FILOLOGIA ANGLESA
Sra. Maria Juan Garau
CAP D’ESTUDIS DE FILOLOGIA CATALANA
Sr. Jaume Guiscafrè Danús
CAP D’ESTUDIS DE FILOLOGIA HISPÀNICA
Sra. Andrés Enrique Arias
CAP D’ESTUDIS DE FILOSOFIA
Sr. Alexandre Miquel Novajra
CAP D’ESTUDIS DE FÍSICA
Sr. Antoni Amengual Colom
CAP D’ESTUDIS DE FISIOTERÀPIA
Sra. Iosune Salinas Bueno
CAP D’ESTUDIS DE GEOGRAFIA
Sr. Miquel Grimalt Gelabert
CAP D’ESTUDIS D’HISTÒRIA
Sr. Miquel Josep Deyà Bauzà

CAP D’ESTUDIS D’HISTÒRIA DE L’ART
Sra. Sebastiana M. Sabater Rebassa
CAP D’ESTUDIS D’INFERMERIA
Sra. Concepció Zaforteza Lallemand
CAP D’ESTUDIS D’INFORMÀTICA
Sr. Ramon Mas Sansó
CAP D’ESTUDIS D’INFORMÀTICA DE GESTIÓ
Sr. Miquel Mascaró Portells
CAP D’ESTUDIS D’INFORMÀTICA DE SISTEMES
Sr. Alberto Ortiz Rodríguez
CAP D’ESTUDIS DE MATEMÀTIQUES
Sr. Rafel Jaume Prohens Sastre
CAP D’ESTUDIS DE PEDAGOGIA
Sr. Miquel F. Oliver Trobat
CAP D’ESTUDIS DE PSICOLOGIA
Sr. Rafael Jiménez López
CAP D’ESTUDIS DE PSICOPEDAGOGIA
Sra. M. Rosa Rosselló Ramon
CAP D’ESTUDIS DE QUÍMICA
Sr. Ángel García Raso
CAP D’ESTUDIS DE TELEMÀTICA
Sra. Lorenza Carrasco Martorell
CAP D’ESTUDIS DE TREBALL SOCIAL
Sr. Josep Francesc Campos Vidal
CAP D’ESTUDIS DE TURISME
Sra. M. Teresa Palmer Tous
ESCOLES ADSCRITES
DIRECTORS D’ESCOLA
DIRECTORA DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE RELACIONS LABORALS
Sra. Margarita Tarabini-Castellani Aznar
DIRECTOR DE L’ESCOLA DE TURISME DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA
Sr. Joan B. Garau Vadell
DIRECTOR DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME FELIPE MORENO

Sr. Onofre Martorell Cunill
DIRECTOR DEL CENTRE D’ENSENYAMENT SUPERIOR ALBERTA GIMÉNEZ
Sr. Marc Carbonell Huguet
ESCOLA D’HOTELERIA
DIRECTOR DE L’ESCOLA D’HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS
Sr. Francesc Sstre Albertí
DIRECTORS DE DEPARTAMENT
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA
Sr. Hipólito Medrano Gil
DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES
DE LA SALUT
Sra. Maria Pilar Roca Salom
DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA
Sra. Joana Maria Petrus Bey
DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES I TEORIA DE
LES ARTS
Sra. M. Josep Mulet Gutiérrez
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT
INFORMÀTICA
Sr. Arnau Mir Torres

DE

CIÈNCIES

MATEMÀTIQUES

I

DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT
Sra. M. del Carme Vila Ribas
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC
Sr. Lluís Garau Juaneda
DIRECTORA DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA APLICADA
Sra. Maria Tugores Ques
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA DE L’EMPRESA
Sr. Rafel Crespí Cladera
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA
GENERAL
Sr. Joan Antoni Mesquida Cantallops
DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I
LLATINA
Sra. M. Antònia Fornés Pallicer

DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL
Sr. Francesc Torres Marí
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FÍSICA
Sr. Climent Ramis Noguera
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Sr. Antoni Aguiló Pons
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA APLICADA I PSICOLOGIA
DE L’EDUCACIÓ
Sr. Joan Jordi Muntaner Guasp
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT
ESPECÍFIQUES
Sr. Bernat Sureda Garcia

DE

PEDAGOGIA

I

DIDÀCTIQUES

DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA
Sr. Jordi Llabrés Bordoy
DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA
Sra. Josefa Donoso Pardo
SUBDIRECTORS DE DEPARTAMENT
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA
Sr. Antoni Martínez Taberner
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I
CIÈNCIES DE LA SALUT
Sra. Ana María Proenza Arenas
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA
Sr. Antoni Ordinas Garau
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES I TEORIA
DE LES ARTS
Sr. Enrique García Riaza
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES I
INFORMÀTICA
Sra. Margarita Miró Julià
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT
Sra. Antònia Paniza Fullana
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC
Sra. Magdalena Llompart Bennàssar
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA APLICADA

Sr. F. Javier Capó Parrilla
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA DE L’EMPRESA
Sr. Antoni Socias Salvà
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT
LINGÜÍSTICA GENERAL
Sr. Pere Rosselló Bover
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT
MODERNA I LLATINA
Sra. Magdalena Catrain González

DE

DE

FILOLOGIA

FILOLOGIA

CATALANA

I

ESPANYOLA,

SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL
Sr. Josep Francesc Campos Vidal
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FÍSICA
Sr. Ramón Oliver Herrero
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Sr. Jordi Pericàs Beltran
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA APLICADA I
PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ
Sra. Adolfina Pérez Garcias
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES
ESPECÍFIQUES
Sr. M. del Carme Orte Socias
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA
Sra. Margalida Gili Planas
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA
Sra. Catalina Genestar Julià
SECRETARIS DE DEPARTAMENT
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA
Sr. Rafael Bosch Zaragoza
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES
DE LA SALUT
Sr. Josep Antoni Tur Marí
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA
Sr. Jaume Binimelis Sebastián
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES I TEORIA DE
LES ARTS

Sr. Manuel A. Calvo Trias
SECRETARI DEL DEPARTAMENT
INFORMÀTICA
Sr. Ricardo Alberich Martí

DE

CIÈNCIES

MATEMÀTIQUES

I

SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT
Sra. Antònia Paniza Fullana
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC
Sr. Joan David Janer Torrens
SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA APLICADA
Sra. Magdalena Cladera Munar
SECRETARI DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA DE L’EMPRESA
Sr. Bartomeu Pascual Fuster
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA
GENERAL
Sr. Gabriel Ensenyat Pujol
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I
LLATINA
Sr. Sebastià Roig Rigo
SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL
Sra. Fernanda Caro Blanco
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE FÍSICA
Sr. Rubén Santamarta Martínez
SECRETARI DEL DEPARTAMENT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Sr. Miquel Bennàsar Veny
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA APLICADA I PSICOLOGIA
DE L’EDUCACIÓ
Sr. Josep Antoni Pérez Castelló
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE
ESPECÍFIQUES
Sr. Francesc X. Ponsetti Verdaguer

PEDAGOGIA

SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA
Sra. M. Esther Garcia Buades
SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA
Sra. Susana Simal Florindo

I

DIDÀCTIQUES

DIRECTORS D’INSTITUT UNIVERSITARI DE RECERCA
DIRECTOR DE L’INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Sr. Lluís Ballester Brage
DIRECTORA DE L’INSTITUT MEDITERRANI D’ESTUDIS AVANÇANTS
(IMEDEA)
Sra. Beatriz Morales Nin
DIRECTOR DE L’INSTITUT
CIÈNCIES DE LA SALUT
Sr. Felicià Grases Freixedas

UNIVERSITARI

D’INVESTIGACIONS

EN

DIRECTOR DE L’INSTITUT DE FÍSICA INTERDISCIPLINÀRIA I SISTEMES
COMPLEXOS (IFISC)
Sr. Maximino San Miguel Ruibal
DIRECTOR DEL CENTRE DE RECERCA ECONÒNOMICA UIB – SA NOSTRA
(CRE UIB – SA NOSTRA)
Sr. Antoni Riera Font
DIRECTOR DE l’INSTITUT D’APLICACIONS COMPUTACIONALS DE CODI
COMUNITARI (IAC3)
Sr. Carles Bona Garcia
SUBDIRECTORS D’INSTITUT
SUBDIRECTOR DE L’INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
SUBDIRECTOR DE L’INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIONS EN
CIÈNCIES DE LA SALUT
Sr. Àlvar Agustí García-Navarro
VICEDIRECTOR DE L’INSTITUT MEDITERRANI D’ESTUDIS AVANÇANTS
(IMEDEA)
Sr. Josep Antoni Alcover Tomàs
VICEDIRECTOR DE L’INSTITUT MEDITERRANI D’ESTUDIS AVANÇANTS
(IMEDEA)
Sr. Salvador Balle Monjo
VICEDIRECTOR DE L’INSTITUT
SISTEMES COMPLEXOS (IFISC)
Sr. Emilio Hernández García

DE

FÍSICA

INTERDISCIPLINÀRIA

I

SUBDIRECTORA DEL CENTRE DE RECERCA ECONÒNOMICA UIB – SA
NOSTRA (CRE UIB – SA NOSTRA)
Sra. Aina Maria Ripoll Penalva

SUBDIRECTOR DE L’INSTITUT D’APLICACIONS COMPUTACIONALS DE
CODI DE COMUNITARI (IAC3)
Sr. Antoni Arbona i Nadal
SECRETARIS D’INSTITUT
SECRETÀRIA DE L’INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Sra. Catalina Morey Suau (en funcions fins que es nomeni el nou secretari)
SECRETARI DEL CENTRE DE RECERCA ECONÒNOMICA UIB – SA NOSTRA
(CRE UIB – SA NOSTRA)
Sr. Jaume Rosselló Nadal
SECRETARI DE L’INSTITUT D’APLICACIONS COMPUTACIONALS DE CODI
DE COMUNITARI (IAC3)
Sr. Bartomeu Coll Vicens
CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU
DIRECTOR DEL CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU
Sr. Maurici Mus Amézquita
SUBDIRECTOR DEL CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU
Sr. Antoni Gili Pascual
SUBDIRECTOR DEL CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU
Sr. Jaume Jesús Carot Giner
SECRETARI DEL CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU
Sr. Jeroni Morey Salvà
DIRECTORS DE SERVEIS ESTATUTARIS
DIRECTORA DEL SERVEI D’ACTIVITATS CULTURALS
Sra. Bàrbara Obrador Rosselló
DIRECTOR DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC
Sr.
DIRECTOR DEL SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ
Sr. Miquel Pastor Tous
DIRECTOR DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ
Sr.
DIRECTOR DEL SERVEI DE RECURSOS ÀUDIOVISUALS
Sr. Miquel Oliver Ribas
DIRECTORA DEL SERVEI DE RELACIONS INTERNACIONALS
Sra. Maria Núria Borrull Cubo

DIRECTOR DEL SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I
TELEDETECCIÓ
Sr. Maurici Ruiz Pérez
DIRECTOR DEL SERVEI LINGÜÍSTIC
Sr. Ramon Bassa i Martí
DIRECTOR DELS SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS
Sr. Sebastià Albertí Serrano
DIRECTOR DEL SECRETARIAT TÈCNIC D’ACCÉS
Sr. Joan Stela Fiol
DIRECTOR DEL CENTRE DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (CTI@UIB)
Sr. Antonio Sola Venteo
DIRECTOR D’EDICIONS UIB
Sr. Antonio Bernat Vistarini
DIRECTORS D’OFICINES
DIRECTORA DE L’OFICINA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
SOLIDARITAT
Sra. Berta Artigas Lelong
DIRECTORA DE L’OFICINA DE SUPORT A LA RECERCA
Sra. Gemma Isabel Turnes Palomino
DIRECTOR DE L’OFICINA DE GESTIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT
Sr. Jaume Munar Bernat
DIRECTORA I COORDINADORA DE L’OFICINA PER A LA IGUALTAT
D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES
Sra. Esperança Bosch Fiol
RESPONSABLE D’INTEGRACIÓ DE LES PERSONES PERTANYENTS A GRUPS
DESFAVORITS SOCIALMENT DE L’OFICINA PER A LA IGUALTAT
D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES
Sra. Margalida Capellà Roig
RESPONSABLE DE IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN MATÈRIA DE GÈNERE
DE L’OBSERVATORI PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Sra. Victòria Ferrer Pérez
DIRECTORS DE LABORATORI
DIRECTOR DEL LABORATORI EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA
Sr. Antoni Pons Biescas

DIRECTOR DEL LABORATORI DE BIOLOGIA MOLECULAR I NUTRICIÓ
Sr. Andreu Palou Oliver
DIRECTOR DEL LABORATORI DE RECERCA I DOCUMENTACIÓ TURÍSTICA
Sr. Eugeni Aguiló Pérez
DIRECTOR DEL LABORATORI D’INVESTIGACIÓ EN LITIASI RENAL
Sr. Felicià Grases Freixadas
DIRECTOR DEL LABORATORI DE SISTEMÀTICA HUMANA
Sr. Camilo J. Cela Conde
CÀRRECS DIVERSOS
DIRECTOR DE PROMOCIÓ DE LA RECERCA
Sr. Joan Josep Fornós Astó
DIRECTOR DE CAMPUS EXTENS
Sr. Santos Urbina Ramírez
DIRECTORA TÈCNICA D’EDICIONS UIB
Sra. Francesca Llabrés Segura
DIRECTOR DE LA CORAL UNIVERSITÀRIA
Sr. Joan Company Florit
DIRECTOR DE POLÍTICA ESPORTIVA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS
Sr. Pere Palou Sampol
DIRECTORA DE LA UNIVERSITAT OBERTA PER A MAJORS
Sra. M. del Carme Orte Socias
DIRECTORA DE L’OFICINA PER A PROGRAMES UNIVERSITARIS DE LA
UOM
Sra. M. del Carme Orte Socias
COMISSIONAT DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA PER ALS
ESTUDIS DE DOCTORAT EN MEDICINA AL IUNICS DE LA UNIVERSITAT DE
LES ILLES BALEARS
Sr. Antoni Gelabert Mas
COORDINADORA DE DIPLOMES SÈNIOR DE LA UNIVERSITAT OBERTA PER
A MAJORS
Sra. Maria del Carme Mas Tous
COORDINADORA DE NOUS PROJECTES DE LA UNIVERSITAT OBERTA PER
A MAJORS
Sra. Maria Cristina Fernández Coll

COORDINADOR DE LES AULES INFORMÀTIQUES
Sr. Miquel Albert Clar Matheu
COORDINADOR PER A
SECUNDÀRIA
Sr. Joan Frau Munar

LES

RELACIONS

AMB

ELS

CENTRES

DE

COORDINADOR ACADÈMIC DEL PLA DE RECICLATGE I FORMACIÓ
LINGÜÍSTICA I CULTURAL
Sr. Joan Melià Garí
COORDINADORA DELS ESTUDIS DE MESTRE

COORDINADOR DELS ESTUDIS DE MESTRE
Sr. Pere A. Borràs Rotger
COORDINADORA DELS ESTUDIS DE MESTRE
Sra. Marian Amengual Pizarro
COORDINADORA DELS ESTUDIS DE MESTRE
Sra. Noemy Berbel Gómez
COORDINADORA DELS ESTUDIS DE MESTRE
Sra. Francesca Negre Bennàssar
COORDINADOR DELS ESTUDIS DE MESTRE A LA SEU UNIVERSITÀRIA DE
MENORCA
Sr. Pere Alzina Seguí
COORDINADORA DELS ESTUDIS DE MESTRE A LA SEU UNIVERSITÀRIA
D’EIVISSA I FORMENTERA
Sra. Gemma Tur Ferrer
COORDINADOR DELS ESTUDIS DE DRET I DE GRADUAT EN SEGURETAT I
CIÈNCIES POLICIALS (TÍTOL PROPI) A LES SEUS UNIVERSITÀRIES DE
MENORCA I D’EIVISSA I FORMENTERA
Sr. Erik Monreal Bringsvaerd
COORDINADOR DELS ESTUDIS D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ
D’EMPRESES A LES SEUS UNIVERSITÀRIES DE MENORCA I D’EIVISSA I
FORMENTERA
Sr. Bartolomé Deyà Tortella
COORDINADOR DELS ESTUDIS D’EMPRESARIALS A
UNIVERSITÀRIES DE MENORCA I D’EIVISSA I FORMENTERA
Sr. David Pons Florit

LES

SEUS

COORDINADORA DELS ESTUDIS D’INFERMERIA A LA SEU UNIVERSITÀRIA
DE MENORCA
Sra. Regina Muntaner Fernández
COORDINADORA DELS ESTUDIS D’INFERMERIA A LA SEU UNIVERSITÀRIA
D’EIVISSA I FORMENTERA
Sra. Josefina Cardona Rosselló
COORDINADOR D’EDUCACIÓ SOCIAL EN LÍNIA
Sr. Jaume Sureda Negre
COORDINADOR PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA
Sr. Jaume Sureda Negre
COORDINADOR DELS ESTUDIS DE CIÈNCIES EMPRESARIALS A CAMPUS
EXTENS
Sr. David Pons Florit
COORDINADOR DELS TEXTOS DE LA HISTÒRIA DE MALLORCA
Sr. Miquel J. Deyà Bauzà
RESPONSABLE DEL TÍTOL SUPERIOR DE TURISME
Sra. C. Nativitat Juaneda Sampol
RESPONSABLE DELS CURSOS DE POSTGRAU RELACIONATS AMB ELS
ESTUDIS DE TURISME
Sr. Eugeni Aguiló Pérez
RESPONSABLE DEL SERVEI DE INFORMACIÓ
Sra. Margalida Mas Barceló
RESPONSABLE DE PROJECTES CULTURALS
Sr. Gabriel Mesquida Amengual
RESPONSABLE DE LA DIVISIÓ DE SUPORT A LA GESTIÓ (DSG) DEL CENTRE
DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (CTI@UIB)
Sr. José Mañas Florit
CAP D’ENGINYERIA DE SOFTWARE DEPENDENT DE LA DIVISIÓ DE
SUPORT A LA GESTIÓ (DSG) DEL CENTRE DE TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (CTI@UIB)
Sr. Francisco J. Bastida López
CAP DE L’ÀREA DE SISTEMES DEL CENTRE DE TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (CTI@UIB)
Sr. Jaume Prohens Vadell
CAP DE L’ÀREA DE XARXES DEL CENTRE DE TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (CTI@UIB)

Sr. Miquel Àngel Bordoy Marcó
INSPECTOR DE QUALITAT I CONCESSIONARIS
Sr. Jaume Munar Bernat
DIRECTOR DE LA CÀTEDRA BANCA MARCH D’EMPRESA FAMILIAR
Sr. Rafel Crespí Cladera
DIRECTOR DE LA CÀTEDRA LLABRÉS FELIU
Sr. Antoni Cladera Bohigas
DIRECTORA DE LA CÀTEDRA D’ESTUDIS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Sra. Marta Fernández Morales
CODIRECTOR DEL TÍTOL DE GRADUAT EN ESTUDIS IMMOBILIARIS
(ESTUDIS DE DRET)
Sra. María Nélida Tur Faúndez
CODIRECTOR DEL TÍTOL DE GRADUAT EN ESTUDIS IMMOBILIARIS
(ESTUDIS D’EMPRESARIALS)
Sr. Llorenç Pou Garcias
FUNDACIONS
FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ
Sr. Miquel Carrió Servera
FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
DIRECTOR GERENT DE LA FUNDACIÓ
Sr. Luis Manuel Vegas Alonso
FUNDACIÓ CÀTEDRA IBEROAMERICANA A LA UNIVERSITAT DE LES
ILLES BALEARS
DIRECTOR EXECUTIU DE LA FUNDACIÓ / DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
FUNDACIÓN
Sr. Antoni Bennàsar Roig
FUNDACIÓ UNIVERSITAT - ESTUDI GENERAL LUL·LIÀ
DIRECTOR GERENT DE LA FUNDACIÓ
Sr. Bartomeu Nicolau
AGÈNCIA DE LA QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS
(AQUIB)

DIRECTORA DE L’AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES
BALEARS
Sra. Pilar Roca Morey
SERVEIS ADMINISTRATIUS
CAP DEL SERVEI D’AFERS GENERALS
Sra. Cathy Sweeney
CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS
Sra. Margalida Torrens Sastre
CAP DEL SERVEI D’ALUMNES
Sr. Luis Francisco Piña Saiz
CAP DEL SERVEI DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTS
Sr. José Miguel Mellado Gordo
CAP DEL SERVEI DE PATRIMONI, CONTRACTACIÓ I INFRAESTRUCTURA
Sra. M. Pilar Maldonado Sangüesa
CAP DEL SERVEI DE NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL
Sr. Gaspar Pizà Rosselló
DIRECTORA DEL SERVEI D’ESTADÍSTICA I QUALITAT UNIVERSITÀRIA
Sr. Maria Jesús Mairata Creus
ADMINISTRADORS DE CENTRE
ADMINISTRADOR DE CENTRE DE L’EDIFICI RAMON LLULL
Sr. Domènec Garcias Gomila
ADMINISTRADORA DE CENTRE DELS EDIFICIS MATEU ORFILA I ROTGER,
GUILLEM COLOM CASASNOVAS I CIENTIFICOTÈCNIC
Sra. M. Isabel Baltasar Quesada
ADMINISTRADORA DE CENTRE DELS EDFICIS ANSELM TURMEDA I
BEATRIU DE
Sra. Antònia Beltran Hurtado
ADMINISTRADOR DE CENTRE DE L’EDIFICI GUILLEM CIFRE DE COLONYA
Sr. Eduard Vivancos Tarré
ADMINISTRADORA DE CENTRE DE L’EDIFICI GASPAR MELCHOR DE
JOVELLANOS
Sra. Magdalena Tomás Terrassa
ADMINISTRADORA DE CENTRE DE L’EDIFICI SA RIERA
Sra. Rosario Molina Cayuela

ADMINISTRADOR DE CENTRE DE LA SEU UNIVERSITÀRIA DE MENORCA
Sr. Francesc Castellà Balañar
ADMINISTRADORA DE CENTRE DE LA SEU UNIVERSITÀRIA D’EIVISSA I
FORMENTERA
Sra. M. Catalina Tur Torres

2. Comunitat universitària
2.1. Alumnat
2.1.1. Alumnes matriculats
Administració i Direcció d'Empreses (Palma)
Administració i Direcció d'Empreses (Eivissa)
Administració i Direcció d'Empreses (Menorca)
Arquitectura Tècnica
Biologia
Bioquímica
Ciències Empresarials (Palma)
Ciències Empresarials (Eivissa)
Ciències Empresarials (Menorca)
Dret (Palma)
Dret (Eivissa)
Dret (Menorca)
Economia
Educació Social
Educació Social (virtual)
Enginyeria Tècnica Industrial, Electrònica Industrial
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemàtica
Enginyeria en Informàtica
Enginyeria Tècnica Agrícola, Hortofructicultura
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Física
Fisioteràpia
Geografia
Història
Història de l'Art
Infermeria (Palma)
Infermeria (Eivissa)
Infermeria (Menorca)
Matemàtiques
Mestre, Educació Especial (Palma)
Mestre, Educació Especial (Eivissa)
Mestre, Educació Especial (Menorca)
Mestre, Educació Física
Mestre, Educació Infantil (Palma)
Mestre, Educació Infantil (Eivissa)
Mestre, Educació Infantil (Menorca)
Mestre, Educació Musical
Mestre, Educació Primària

786
5
5
403
464
26
1.026
120
84
788
31
25
355
181
144
230
280
202
123
128
144
227
105
88
160
95
256
130
214
219
486
54
36
65
147
29
26
235
234
59
53
155
163

Mestre, Llengua Estrangera
Pedagogia
Psicologia
Psicopedagogia (Palma)
Química
Treball Social
Turisme

205
427
523
83
165
402
751
Total: 11.342

Títol superior de Turisme (títol propi)
Graduat en Estudis Immobiliaris (títol propi)
Graduat en Seguretat i Ciències Policials (Palma)
Graduat en Seguretat i Ciències Policials (Eivissa)
Graduat en Seguretat i Ciències Policials (Menorca)
Total:

2
113
30
18
163

CENTRES ADSCRITS
Escola Universitària de Relacions Laborals
Relacions Laborals

378

Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez
Comunicació Audiovisual
Mestre, Educació Especial
Mestre, Educació Física
Mestre, Educació Infantil
Mestre, Educació Musical
Mestre, Educació Primària
Mestre, Llengua Estrangera
Periodisme
Total:
Escola Universitària de Turisme del CIEiF
Turisme

115
97
173
490
46
153
54
125
1.253

129

Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno
Turisme (Palma)
Turisme (Menorca)
Total:

79
31
110

TOTAL ALUMNES: 12.122

2.2.2. Alumnes que acaben els estudis
Aquesta relació correspon als alumnes que varen finalitzar els estudis
el curs 2007-2008.
Administració i Direcció d'Empreses
Arquitectura Tècnica
Biologia
Bioquímica
Ciències Empresarials
Dret
Economia
Educació Social
Enginyeria Tècnica Agrícola, Hortofructicultura i Jardineria
Enginyeria Tècnica Industrial, Electrònica Industrial
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemàtica
Enginyeria en Informàtica
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Física
Fisioteràpia
Geografia
Història
Història de l'Art
Infermeria
Matemàtiques
Mestre, Educació Especial
Mestre, Educació Física
Mestre, Educació Infantil
Mestre, Educació Musical
Mestre, Educació Primària
Mestre, Llengua Estrangera
Pedagogia
Psicologia
Psicopedagogia
Química
Treball Social
Turisme
Total:
Títol Superior de Turisme (títol propi)
Graduat en Estudis Immobiliaris
Total:

83
22
34
16
124
71
35
41
10
22
43
23
16
23
14
9
18
11
5
57
16
16
23
130
3
67
87
54
21
27
0
38
48
31
21
41
97
1.397
4
2
6

CENTRES ADSCRITS
Escola Universitària de Relacions Laborals
Relacions Laborals

51

Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez
Mestre, Educació Especial
Mestre, Educació Física
Mestre, Educació Infantil
Mestre, Educació Musical
Mestre, Educació Primària
Mestre, Llengua Estrangera
Total:

24
24
67
1
13
10
139

Escola Universitària de Turisme del CIEiF
Turisme

45

Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno
Turisme

27
Total:

1.665

2.1.3. Alumnes col·laboradors
La figura de l’alumne col·laborador es va regular mitjançant l’Acord normatiu del dia 23 de
setembre de 1999 per tal de fer participar els estudiants en les tasques de recerca de la
Universitat. En virtut d’aquest acord es preveuen dos tipus d’alumnes col·laboradors:
a) Alumne col·laborador en tasques d’investigació, lligat a facultats i escoles (tipus a).
b) Alumne col·laborador en tasques d’investigació i pràctiques, lligat a serveis (tipus b).
El 25 de juny de 2007 el Consell de Govern va aprovar una nova normativa d’alumnat
col·laborador, per Acord normatiu 8076/2007, que modifica l’acord normatiu 6892/2004 de 14 de
juny, que regeix els criteris de selecció de l’alumnat col·laborador a partir del curs 2007-2008,
D’acord amb aquesta normativa, el Consell de Direcció el dia 8 de juliol de 2008 convoca places
d’alumnat col·laborador per a l’any acadèmic 2008-2009 i aprova les quantitats que s’hi
destinaran. Les disponibilitats pressupostàries són de 91.121 euros, corresponen 50.040 euros al
tipus a), 26.621 euros, al tipus b) i 14.460 euros a l’alumnat col·laborador de biblioteques
Els alumnes seleccionats per a aquest any acadèmic es distribueixen de la manera següent:
Tipus d’alumnes col·laboradors
Tipus a)
Facultat de Ciències: 85 alumnes
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: 4 alumnes
Facultat de Dret: 9 alumnes
Facultat d’Educació: 21 alumnes
Facultat de Filosofia i Lletres: 32 alumnes
Facultat de Psicologia: 13 alumnes
Escola Politècnica Superior: 18 alumnes
Escola Universitària d’Estudis Empresarials: 7 alumnes
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia: 7 alumnes
Escola Universitària de Turisme: 1 alumnes
Tipus b)
62 alumnes

2.1.4. Becaris
Any acadèmic 2008-2009
Estudis de primer i segon cicle
Centre

Facultat de Ciències
Facultat de Dret
Facultat d'Educació
Facultat de C. Econòmiques i
Empresarials
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Psicologia
Escola Politècnica Superior
Escola Univ. de C. Empresarials
Escola Univ. d'Infermeria i Fisioteràpia
Escola Univ. de Turisme
Escola Univ. de Relacions Laborals
Centre d’Ensenyament Superior Alberta
Giménez
EU. de Turisme del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera
Esc. Univ. de Turisme Felipe Moreno
Màsters oficials
TOTAL

Nombre
Nombre Renúncies Pendents de Total de
d'alumnes de beques
resolució
sol·licituds
becaris denegades
127
47
3
177
71
30
2
103
339
148
2
4
493
93
56
1
2
152
223
92
151
68
131
83
16
165

98
40
101
49
74
45
7
151

2

2

3
3

3
5
3

18

5

23

7
50
1.634

2
21
874

9
71
2.544

1

13

23

325
132
255
125
211
128
23
317

2.2. Professorat docent i investigador (PDI)
2.2.1. Departaments
Fer un enllaç amb la web: departaments

2.2.2. Cossos docents
1. Places proveïdes per concurs d’accés
DEPARTAMENT

CU

Psicologia

1

Filosofia i Treball Social

1

Física

3

Biologia

3

Biologia Fonamental i Ciències de
la Salut

3

Química

2

Filologia Espanyola, Moderna i
Llatina
1

Economia Aplicada

1

TU

68

CU

4
Total

72

3. Integracions
TEU a TU

68

CEU a TU

2

Total

70

1

1
3

Ciències Matemàtiques i
Informàtica

2. Preses de possessió

TU

CEU

TEU

2.2.3. Places dotades
Departaments
CU
(setembre de 2009 TC
B. Fonamental i CS 6
Infermeria i Fisiot.
Biologia
11
C. Històriques i TA 8
C. Matemàtiques i 12
Dret Privat
8
Dret Públic
7
Econ. de l'Empresa 2
Econ. Aplicada
6
Fil. Catalana i LG 6
Fil. Esp., Mod. i L. 4
Filosofia
3
Física
14
C. de la Terra
4
Pedag. i Did. Esp. 5
Pedag. Apl. I Ps.Ed 4
Psicologia
7
Química
12

Numeraris

Interins

CU TU TUCEUCEUTEUTEU TP CU TU CEUTEU
TP TC TP TC TP TC 6 H 4 H
17
1
1
1
14
1
19
2
17
7
1 28
4
17
1
3
3 13 1 1
13 2
1 1
1
16
1
13
1
19
11
11
2
15
2
12
7
14
2
1
25 1
3
14
2
3
8
1
4
16
2
5
19
1
15 1

Total global 119 4 280 5

17

0

94

1

1

1

8

0

6

AJ AJ P.contr. P.Col. Visitants
DR Dr.
1
1
18
3
3
3
1
3
4
1
1
1
4
4

1
1
3
2

11
1
1
1

2
2

1
1

1
3
1

4
1
3
3
6
1
2
2
1
1

3
2

2

27 14

31

1
7
5
4
2

As.
6h.
3
14
5
6
3
2
9
9
9
14
2
1
11
24
2
1

4

115

2.2.4. Professorat contractat
PLACES DE PDI LABORAL CONVOCADES A CONCURS
TU Ajudant AjudantP.Contr.P.Col.labVisitant As. As. As. TOTAL
TOTAL
TOTAL
DEPARTAMENT
interins
Dr.
Dr.
6h. 4h. 3h. INTERINSCONTRACT.GENERA
Biologia
1
4
0
5
5
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
3
0
3
3
Ciències de la Terra
3
1
0
4
4
Ciències Històriques i Teoria de les Arts
1
1
0
2
2
Ciències Matemàtiques i Informàtica
2
1
2
1
0
6
6
Dret Privat
5
0
5
5
Dret Públic
1
2
6
3
0
12
12
Economia Aplicada
2
2
5
0
9
9
Economia de l'Empresa
1
1
1
2
2
0
7
7
Filologia Catalana i Lingüística General
12
1
0
13
13
Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
1
2
6
7
0
16
16
Filosofia i Treball Social
3
1
4
1
0
9
9
Física
3
1
2
1
1
1
1
0
10
10
Infermeria i Fisioteràpia
2
2
2
17
0
23
23
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
4
2
3
0
9
9
Pedagogia i Didàctiques Específiques
1
1
1
1
0
4
4
Psicologia
1
1
1
2
5
0
10
10
Química
1
2
1
0
4
4
TOTAL
0
11
7
7
4
4
20
37
61
0
151
151
L'estadística del curs 2008-09 s'ha obert amb la convocatòria de places de 18.10.08 i s'ha tancat amb la convocatòria de 01.09.09.

2.3. Personal d’Administració i Serveis (PAS)
1.1

Estadística i plantilla real a 31/12/2008

1) PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ
GENERALS

I

SERVEIS

FUNCIONARI.

SUBGRUP COS/ESCALA
Numeraris
A1
Tècnics de gestió
12
A2
Gestió
17
C1
Administratius
87
C2
Auxiliars administratius
66
TOTAL
182
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI COSSOS GENERALS UIB

COSSOS

Interins
1
2
69
72
254

COS S OS GENERALS

A1 Tècnics de gestió
A2 Gestió
C1 Administratius
C2 Auxiliars administratius

2) PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI. COSSOS
ESPECÍFICS
SUBGRUP COS/ESCALA
Numeraris
A1
Facultatius de biblioteca
2
A1
Tècnics superiors en TIC
9
A1
Tècnics superiors
24
A2
Ajudants de biblioteca
5
A2
Tècnics mitjans en TIC
6
A2
Tècnics mitjans
12
C1
Auxiliars de biblioteca
18
C1
Tècnics especialistes en TIC
8
C1
Tècnics especialistes
22
C2
Auxiliars de serveis bibliotecaris
3
C2
Auxiliars
45
E
Ajudants de suport d’administració
TOTAL
154
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI COSSOS ESPECÍFICS

Interins

1

7
8
17
13
20
29
1
96
250

COS S OS ES PECÍFICS

A1 Tècnics superiors
A2 Tècnics mitjans
C1 Tècnics especialistes
C2 Auxiliar de serveis
E Agrupacions professionals

3) PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS. CONTRACTE LABORAL
(indefinits, interins i personal contractat de durada determinada, Capítol I)
COS/ESCALA

GRUP

INDEFINITS

Tècnic superior
I
Tècnic mitjà
II
Tècnic especialista
III
Oficials A
IV.1
Oficials B
IV.2
TOTAL
TOTAL PERSONAL LABORAL UIB

8
8
5
4
10
36

CONTRACTATS
DURADA DET.
1
1

2
38

PERS ONAL LABORAL

I Tècnic superior
II Tècnic mitjà
III Tècnic especialista
IV.1 Oficials A
IV.2 Oficials B

2. ACTUACIONS REALITZADES DURANT EL CURS ACADÈMIC
2.1 Borsa d’interins
• Resolució del Rectorat del dia 9 de març per la qual es convoca un procediment
de selecció específic per cobrir, amb caràcter d’interinitat per raons de necessitat
i urgència, llocs de treball vacants corresponents als cossos específics de la
Universitat de les Illes. Anunci en premsa.

2.2 UIB Digital
• Posada en marxa del nou servei de sol·licituds electròniques relatives a jornada,
permisos i vacances accessible a través de la UIB digital.
• Instal·lació progressiva de nous terminals de control de presència a tots els
edificis.
• Posada en marxa del nou servei de sol·licituds electròniques relatives a accions
formatives a través de la UIB digital.
2.3 Actuacions relatives als plans de Gerència
• Darrera actuació corresponent al Pla estratègic de Gerència 2006-2007
o Resolució del dia 25 de març de 2009 de la Universitat de les Illes Balears per
la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés del
personal laboral fix als cossos específics, les escales o les especialitats de
personal funcionari d’aquesta universitat (3a convocatòria). BOIB 46, núm.
6940 (31-03-2009)
• Desenvolupament del Pla d’actuació de la Gerència 2009-2010
o Resolució del dia 19 de gener de 2009 de la Universitat de les Illes Balears per
la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés a l’escala de gestió,
subgrup A2, dels cossos generals, d’aquesta universitat, pel torn restringit.
BOIB 18, núm. 1517 (03-02-2009)
o Resolució del dia 27 de febrer de 2009 de la Universitat de les Illes Balears per
la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés al grup d’agrupacions
professionals, escala d’ajudants de suport d’administració de la Universitat de
les Illes Balears, torn lliure, per la reserva especial per a persones amb
discapacitat intel·lectual i/o amb sordesa prelocutiva profunda, severa o
mitjana. BOIB 37, núm. 4870 (12-03-2009)
o Resolució del dia 3 de juliol de 2009 de la Universitat de les Illes Balears per
la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés a l'escala de tècnics
superiors, subgrup A1, dels cossos específics d'aquesta universitat, pel torn
restringit. BOIB 103, núm. 15431 (18-07-2009)
o Resolució del dia 3 de juliol de la Universitat de les Illes Balears per la qual es
convoquen proves selectives per a l'ingrés a l'escala d'administratius, subgrup
C1, dels cossos generals d'aquesta universitat, pel torn restringit. BOIB 103,
núm. 15434 (18-07-2009)
o Resolució del dia 3 de juliol de 2009 de la Universitat de les Illes Balears per
la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés a l'escala de tècnics
mitjans, subgrup A2, dels cossos específics d'aquesta universitat, pel torn
restringit. BOIB 103, núm. 15433 (18-07-2009)
2.4 Altres actuacions: concursos, adjudicacions de places i comissions de serveis
• Resolució del Rectorat del dia 28 de gener de 2009 per la qual es resol el
concurs de mèrits i concurs específic per a la provisió de diversos llocs de treball
de personal funcionari d’aquesta universitat convocat per Resolució de 24 de
juny de 2008. FOU-307 R-8936
• Resolució del Rectorat del dia 12 de febrer de 2009 per la qual es convoca
concurs per a la provisió d’un lloc de treball pel sistema de lliure designació
entre el personal funcionari d’aquesta universitat. FOU-308 R-8969
• Resolució de la Rectora del dia 17 de març de 2009 per la qual es fa pública
l’adjudicació de les places de l’escala d’auxiliars administratius d’aquesta

universitat pel torn lliure convocades per Resolució de 18 de març de 2008.
FOU-310 R-9025
• Resolució del Rectorat del dia 24 de març de 2009 per la qual es fa pública
l’adjudicació de la plaça convocada per a la provisió d’un lloc de treball pel
sistema de lliure designació entre el personal funcionari d’aquesta universitat.
FOU-310 R-9032
• Resolució de la Rectora del dia 3 de maig de 2009 per la qual es fa pública
l’adjudicació de les places de l’escala de tècnics mitjans de la Universitat de les
Illes Balears, pel torn lliure. FOU-312 R-9064
• Resolució de la Rectora del dia 3 de maig de 2009 per la qual es fa pública
l’adjudicació de les places de l’escala de tècnics especialistes de la Universitat
de les Illes Balears, pel torn lliure. FOU-312 R-9065
• Resolució de la Rectora del dia 3 de maig de 2009 per la qual es fa pública
l’adjudicació de les places de l’escala de tècnics especialistes en tecnologies de
la informació i comunicacions de la Universitat de les Illes Balears, pel torn
lliure. FOU-312 R-9066
• Resolució de la Rectora del dia 3 de maig de 2009 per la qual es fa pública
l’adjudicació de les places de l’escala d’auxiliars de biblioteca de la Universitat
de les Illes Balears, pel torn lliure. FOU-312 R-9067
• Resolució de la Rectora del dia 3 de maig de 2009 per la qual es fa pública
l’adjudicació de les places de l’escala d’auxiliars, especialitat auxiliar de serveis,
de la Universitat de les Illes Balears, pel torn lliure. FOU-312 R-9068
• Convocatòries internes per a la provisió de llocs de treball vacants en comissió
de serveis.
3. NOMENAMENTS DE PERSONAL FUNCIONARI
3.1 NOMENAMENTS DE FUNCIONARIS DE CARRERA DE NOU INGRÉS
ESCALA
Auxiliars administratius
Tècnics mitjans
Auxiliars de biblioteca
Tècnics especialistes en TIC
Tècnics especialistes
Auxiliars

COS
CG
CE
CE
CE
CE
CE

SUBGRUP
C2
A2
C1
C1
C1
C2

NRE. PLACES
25
3
6
4
4
9

COS
CG
CG
CG
CE
CE
CE
CE
CE

SUBGRUP
A2
C1
C2
A2
A2
C1
C1
C2

NRE. PLACES
4
24
25
1
1
3
1
4

3.2 COMISSIONS DE SERVEIS
ESCALA
Gestió
Administratius
Auxiliars administratius
Tècnics mitjans
Tècnics mitjans en TIC
Auxiliars de biblioteca
Tècnics especialistes en TIC
Auxiliars

3.3. LLIURE DESIGNACIÓ
ESCALA
Tècnics mitjans

COS
CE

SUBGRUP
A2

NRE. PLACES
1

3.4. NOMENAMENTS DE FUNCIONARIS INTERINS
3.4.1 Nomenaments per ocupar llocs de treball vacants mentre no es proveeixin
reglamentàriament:
ESCALA
COS
SUBGRUP NRE. PLACES
Tècnics de gestió
CG
A1
2
Auxiliars administratius
CG
C2
24
Tècnics superiors
CE
A1
1
Tècnics mitjans
CE
A2
1
Auxiliars de biblioteca
CE
C1
2
Tècnics especialistes en TIC
CE
C1
3
Tècnics especialistes
CE
C1
3
Auxiliars de serveis bibliotecaris
CE
C2
1
Auxiliars
CE
C2
5
3.4.2. Nomenaments per substituir personal:
ESCALA
Auxiliars administratius
Tècnics mitjans
Tècnics especialistes
Auxiliars de serveis bibliotecaris
Auxiliars

COS
CG
CE
CE
CE
CE

SUBGRUP
C2
A2
C1
C2
C2

NRE. PLACES
6
1
3
3
1

3.4.3 Nomenaments per a una substitució per mitja jornada:
ESCALA
COS
SUBGRUP
Tècnics mitjans
CE
A2

NRE. PLACES
1

3.4.4. Nomenaments per desenvolupar programes:
ESCALA
COS
Auxiliars administratius
CG

SUBGRUP
C2

NRE. PLACES
4

3.4.5. Nomenaments per subvenir a necessitats urgents:
ESCALA
COS
SUBGRUP
Auxiliars administratius
CG
C2
Auxiliars
CE
C2

NRE. PLACES
7
1

3. Activitat acadèmica
3.1. Estudis i places
3.1.1. Relació d’estudis oficials 2009-2010
ESTUDIS DE CICLE CURT (DIPLOMATURES, ENGINYERIES TÈCNIQUES I
ARQUITECTURA TÈCNICA)
Diplomatures:
*Ciències Empresarials (Palma, Eivissa i Menorca)
*Educació Social i Educació Social Online
*Fisioteràpia
*Infermeria (Palma, Eivissa i Menorca)
Relacions Laborals (escola adscrita)
*Treball Social
*Turisme
Escola Universitària de Turisme (Palma)
Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa i Formentera (escola
adscrita)
Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno a Palma i Maó (escola adscrita)
*Mestre, especialitat d’Educació Especial (Palma, Eivissa i Menorca)
*Mestre, especialitat d’Educació Física
*Mestre, especialitat d’Educació Infantil
*Mestre, especialitat d’Educació Musical
*Mestre, especialitat d’Educació Primària
*Mestre, especialitat de Llengua Estrangera
*Mestre, especialitats: Educació Especial, Educació Física, Educació Infantil, Educació
Musical, Educació Primària i Llengua Estrangera (Centre d’Ensenyament Superior
Alberta Giménez, escola adscrita)
Enginyeries tècniques:
Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial
Arquitectura Tècnica
*Arquitecte Tècnic

ESTUDIS DE CICLE LLARG (LLICENCIATURES I ENGINYERIES)
Llicenciatures:
*Administració i Direcció d’Empreses
*Biologia
Bioquímica (estudis de segon cicle)
*Comunicació Audiovisual (escola adscrita)
*Dret (Palma, Eivissa i Menorca)
*Economia

*Filologia Anglesa
*Filologia Catalana
*Filologia Hispànica
*Filosofia
*Física
*Geografia
*Història
*Història de l’Art
*Matemàtiques
*Pedagogia
*Periodisme (escola adscrita)
*Psicologia
Psicopedagogia (estudis de segon cicle) (Palma)
*Química
Enginyeries:
Enginyer en Informàtica (estudis de segon cicle)
*AQUESTS ESTUDIS ESTAN EN PROCÉS D’EXTINCIÓ. EL PRIMER CURS
S’IMPARTEIX SENSE DOCÈNCIA.

ESTUDIS DE GRAU
Administració d'Empreses
Biologia
Bioquímica
Comunicació Audiovisual
Dret
Economia
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Social
Enginyeria d'Edificació
Estudis Anglesos
Filosofia
Física
Fisioteràpia
Geografia
Història
Història de l'Art
Infermeria
Llengua i Literatura Catalanes
Llengua i Literatura Espanyoles
Matemàtiques
Pedagogia
Periodisme
Psicologia
Química
Treball Social
Turisme

3.1.2. Oferta de places
NOMBRE DE
NOMBRE DE
OFERTA DE SOL·LICITUDS SOL·LICITUDS
PLACES.
ESTUDIS DE PRIMER I SEGON CICLE
CONV. JUNY
CONV.
SETEMBRE
CURS 20081a
1a
2009
PREFERÈNCIA PREFERÈNCIA
Biologia
ENSENYAMENTS:

Comunicació Audiovisual (AG)

50

60

20

Dret (Eivissa)

25

10

3

Dret (Menorca)

25

6

2

50

41

21

110

167

32

Dret

Economia
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Física
Geografia
Història
Història de l'Art
LADE
Matemàtiques
Pedagogia
Periodisme (AG)
Psicologia
Química

ENSENYAMENTS:
ESTUDIS DE PRIMER CICLE

Arquitectura Tècnica

NOMBRE DE
NOMBRE DE
OFERTA DE SOL·LICITUDS SOL·LICITUDS
PLACES.
CONV. JUNY
CONV.
SETEMBRE
CURS 20081a
1a
2009
PREFERÈNCIA PREFERÈNCIA
80

234

29

Educació Social

60

52

16

Educació Social (Virtual)

60

57

3

80

65

19

ET Informàtica de Gestió

105

49

15

ET Informàtica de Sistemes

105

33

10

80

30

10

76
148

295
451

27

Infermeria (Eivissa)

18

41

2

Infermeria (Menorca)

15

41

-

Mestre, Educació Especial
Mestre, Educació Especial (AG)

40

93

7

Mestre, Educació Física

60

215

37

Mestre, Educació Física (AG)

50

9

25

Mestre, Educació Infantil

60

251

38

Mestre, Educació Infantil (Eivissa)

35

81

5

Mestre, Educació Infantil (Menorca)

35

81

-

55

80

10

40

148

15

55

79

11

Empresarials
Empresarials (Seu d’Eivissa)
Empresarials (Seu de Menorca)
ET Agrícola, esp. Hortofructicultura i Jardin.
ET Industrial. esp. Electrònica Ind.

ET Telemàtica
Fisioteràpia
Infermeria

42

Mestre, Educació Infantil (AG)
Mestre, Educació Musical
Mestre, Educació Musical (AG)
Mestre, Educació Primària
Mestre, Educació Primària (AG)
Mestre, Llengua Estrangera
Mestre, Llengua Estrangera (AG)
Relacions Laborals
Treball Social
Turisme
Turisme, Felipe Moreno (Maó)
Turisme, Felipe Moreno (Palma)
AG: Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez.

Via 04: Majors de 25
anys

Via 05: titulats
universitaris

Estrangers fora de la
UE amb les proves
d'accés a la
Universitat

Minusvàlids

Esportistes d'alt
nivell

J

J

J

J

J

J

J

5,8*

5,75

6,1
5,25
5
6,2

1,59

Places ofertades

Via 03: FP2, mòduls
de nivell III i cicles
formatius de grau
superior

Arquitectura Tècnica
Comunicació Audiovisual (C.E.S. Alberta Giménez)
Dret (Menorca)
Dret (Eivissa)

Vies 01 i 09: proves
d'accés a la
Universitat

Estudis

80
50
25
25

1,61

Educació Social (En línia))

6,95

1,38

60

Educació Social

6,6

1,44

60

ET en Informàtica de Gestió

105

ET en Informàtica de Sistemes

105

E. T. Industrial. Esp. Electrònica Industrial

5,35

1,51

80

E.T. Telecomunicació, esp. Telemàtica

80

Fisioteràpia

6,28*

6,9

7,5

2,17

76

Infermeria

5,94*

7,33

6,95

2,08

148

Infermeria (Eivissa)

5,86*

7,1

6,65

2

18

Infermeria (Menorca)

5,81*

7,4

7,1

2,03

15

Mestre: Educació Especial

5,92

6,6

7,4

1,88

Mestre: Educació Física
Mestre: Educació Física (C.E.S. Alberta Giménez)

5,98

6,6

6,8
6,15

1,79
1,42

Mestre: Educació Infantil

6,24

7,67

Mestre: Educació Musical

5,55

Mestre: Educació Primària

6,22

Mestre: Llengua Estrangera

5,82

Mestre: Educació Infantil (Eivissa)

5,35

7,12

Mestre: Educació Infantil (Menorca)

5,58

7,8

Periodisme (C.E.S. Alberta Giménez)

7,33

5,44

6,9

1,92

60

6,85

1,77

55

6,7

1,87

40

6,6

1,72

55

7,25

2,05

35

6,9

2,14

35

6,55

Psicologia

5,08

40
60
50

6,45

50
1,41

110

* Amb opció concordant.
Tots han entrat

No hi ha sol·licituds

Estudis sense limitació de places
Administració i Direcció d'Empreses
Biologia
Ciències Empresarials
Ciències Empresarials (Eivissa-Formentera)
Ciències Empresarials (Menorca)
Dret
Economia
ET Agrícola, Esp. Hortofruct. I Jardineria
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Física
Geografia
Història

Història de l'Art
Matemàtiques
Mestre: Educació Especial (A. Giménez)
Mestre: Educació Infantil(A. Giménez)
Mestre: Educació Musical (A. Giménez)
Mestre: Educació Primària (A: Giménez)
Mestre: Llengua Estrangera (A: Giménez)
Pedagogia
Química
Relacions Laborals
Treball Social
Turisme
Turisme (Felipe Moreno Palma)
Turisme (Felipe Moreno Maó)
Turisme (Consell Insular d'Eivissa i Formentera)

(*)La nota de tall és la que resulta després del procés d'adjudicació de places (preinscripció), i dependrà de la relació entre l'ofe
de places de la titulació i la demanda de sol·licitants que hi hagi.
En aquelles titulacions que tenen més demanda que oferta de places, el darrer alumne admès marca la nota de tall.

3.2. Estudis de postgrau
3.2.1. Estudis oficials de postgrau
L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 16 de novembre de 2005 va establir el
procediment per a l’autorització d’estudis oficials de postgrau a les Illes Balears. Aquest
procediment es va resoldre amb la publicació del Decret 18/2006, de 3 de març, pel qual
s’autoritzà la implantació de programes oficials de postgrau a la Universitat de les Illes
Balears, modificat pels decrets 64/2006, de 7 de juliol, i 16/2007, de 16 de març, i
posteriorment pel Decret 26/2008, de 7 de març, pel qual s’autoritzà la Universitat de
les Illes Balears a implantar i modificar estudis oficials de postgrau a partir de l’any
acadèmic 2008-2009.
Els decrets esmentats varen autoritzar la impartició a la UIB durant el curs 2008-2009
dels programes oficials de postgrau que figuren a continuació i també l’expedició dels
títols corresponents: es tracta en total de 26 màsters, 5 dels quals són interuniversitaris,
més 20 doctorats, 6 dels quals són interuniversitaris i 11 tenen la Menció de Qualitat
que atorga el Ministeri d’Educació. A les taules següents s’indiquen els estudis i el
nombre d’alumnes matriculats. En el cas dels doctorats, s’indica aquells que tenen la
menció de qualitat atorgada pel Ministeri. En total, hi ha matriculats 1.418 alumnes
(158 dels quals són estrangers) en estudis de postgrau o de tercer cicle, el qual correspon
als programes de doctorat regulats pel Reial decret 778/1998, ja derogat, que no es
podran oferir a partir de l’octubre de 2009, i dels quals n’hi ha dos que també tenen la
Menció de Qualitat.
Ciències de la Salut i del Comportament
Estudi
Màster de biotecnologia, genètica i biologia cel·lular
Màster de ciències socials aplicades a l’atenció sociosanitària
Màster de neurociències
Màster de nutrició humana i qualitat dels aliments
Doctorat per la UIB dins el programa de ciències de la salut
i del comportament (de biotecnologia, genètica i biologia cel·lular)
Doctorat per la UIB dins el programa de ciències de la salut
i del comportament (de neurociències)
Doctorat per la UIB dins el programa de ciències de la salut
i del comportament (de nutrició humana i qualitat dels aliments)
Ciències Econòmiques i Jurídiques
Estudi
Màster d'economia del turisme i medi ambient
Màster de comptabilitat
Màster de direcció i planificació del turisme
Màster de pràctica jurídica
Doctorat per la UIB dins el programa de ciències econòmiques
i jurídiques (d'economia del turisme i medi ambient)

Ciències Experimentals i Tecnologies
Estudi
Màster d'ecologia marina
Màster d'enginyeria electrònica
Màster d’avanços en física i química per a professionals
Màster de biologia de les plantes en condicions mediterrànies
Màster de ciència i tecnologia química
Màster de física
Màster de matemàtiques
Màster de microbiologia avançada
Màster de nutrigenòmica i nutrició personalitzada
Màster de química teòrica i modelització computacional
Màster de salut laboral (prevenció de riscs laborals)
Màster de tecnologies de la informació i de les comunicacions
(TIC)
Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals
i tecnologies (d'ecologia marina)
Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals
i tecnologies (d'enginyeria electrònica)
Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals
i tecnologies (de biologia de les plantes en condicions
mediterrànies)
Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals
i tecnologies (de ciència i tecnologia química)
Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals
i tecnologies (de física)
Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals
i tecnologies (de matemàtiques)
Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals
i tecnologies (de microbiologia avançada)
Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals
i tecnologies (de nutrigenòmica i nutrició personalitzada)
Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals
i tecnologies (de química teòrica i modelització computacional)
Doctorat per la UIB dins el programa de ciències experimentals
i tecnologies (de tecnologies de la informació i de les
comunicacions (TIC))
Humanitats i Ciències Socials
Estudis
Màster de cognició i evolució humana
Màster de comunicació: reptes de la comunicació al segle XXI
Màster de filosofia contemporània
Màster de l’oral a l’escrit: la llengua i literatura catalanes
des de la perspectiva de l’oralitat

Màster de patrimoni cultural: investigació i gestió
Màster de tecnologia educativa: e-learning i gestió del
coneixement
Doctorat per la UIB dins el programa d'humanitats
i ciències socials (de cognició i evolució humana)
Doctorat per la UIB dins el programa d'humanitats
i ciències socials (de filosofia contemporània)
Doctorat per la UIB dins el programa d'humanitats
i ciències socials (de l’oral a l’escrit: la llengua
i literatura catalanes des de la perspectiva de l’oralitat)
Doctorat per la UIB dins el programa d'humanitats
i ciències socials (de patrimoni cultural: investigació i gestió)
Doctorat per la UIB dins el programa d'humanitats
i ciències socials (de tecnologia educativa: e-learning
i gestió del coneixement)

L’entrada en vigor del Reial decret 1393/2007, que deroga el Reial decret 56/2005, que
regulava els estudis de postgrau, ha motivat que s’obrís la IV Convocatòria per a la
presentació de propostes d’estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes
Balears per a l’any acadèmic 2009-2010 adaptats a la normativa de l’esmentat Reial
decret 1393/2007, a la qual es presentaren 8 noves titulacions de màster, 3 de les quals
són interuniversitàries. D’aquestes titulacions, 3 han estat verificades i 5 estan
actualment en procés de verificació. D’altra banda, els 25 màsters impartits durant el
curs 2008-2009 s’han modificat per tal d’adaptar-se a la normativa de l’esmentat Reial
decret 1393/2007 i s’han presentat al procés de verificació abreujada establert pel
Consell d’Universitats: d’aquests, 19 s’han verificat i 6 es troben actualment en tràmit i
tenen informes positius de l’ANECA. Quant als estudis de doctorat, 18 han estat
verificats pel procediment abreujat i 3 es troben pendents de verificació per aquest
mateix procés, mentre que a l’esmentada IV Convocatòria s’han presentat 5 nous
programes de doctorat, dels quals 3 s’han verificat i 2 es troben en tràmit.
D’aquesta manera, l’oferta global de titulacions oficials de màster i doctorat, adaptades
a l’EEES i regulades pel Reial decret 1393/2007, s’estructura en 33 titulacions de
màster, 8 dels quals són interuniversitaris, i 26 programes de doctorat, 14 dels quals són
interuniversitaris.
S’han impulsat els convenis per establir dobles titulacions de màster i doctorat amb
d’altres institucions d’educació superior a l’estranger: així, s’han elaborat models de
conveni que han estat aprovats pel Consell de Govern de la UIB, i actualment s’està en
tràmits d’establir dos convenis de doble titulació amb institucions estrangeres.
D’altra banda, s’ha gestionat la primera convocatòria de Beques SantanderIberoamèrica, finançades pel Banc Santander i la UIB, en la qual s’han concedit set
beques per realitzar estudis de màster vinculats a doctorats amb menció de qualitat i
destinades a estudiants iberoamericans.
L’oferta de títols oficials de postgrau de la UIB es completa amb la de títols propis de
postgrau, que amb un total de 101 titulacions, té una matrícula de 1.853 alumnes, dels
quals 103 són estrangers.

Durant el curs 2008-2009 s’han llegit un total de 53 tesis doctorals.

3.2.2. Tesis doctorals
número data d'entrada
2008

23
26
27
28

30
31
32
33
34

35

departament

Programa de doctorat

director

07/07/2008 C. Històriques i T. de les Arts
Programa de doctorat d'història - història de l'ar
Pedagogia i Didactiques Específiques / Pedagogia Aplicada i
23/07/2008 Psicologia de l'Educació
Programa de doctorat de ciències de l'Educació
POP Ciències Experimentals i Tecnologies (Ciència i Tec.
24/07/2008 Química
Química)

29/09/2008 Química
Pedagogia Aplic. i Psicologia de l'Educació / Pedagogia i
17/10/2008 Didàctiques Específiques
Pedagogia Aplic. i Psicologia de l'Educació / Pedagogia i
17/10/2008 Didàctiques Específiques
Pedagogia Aplic. i Psicologia de l'Educació / Pedagogia i
24/10/2008 Didàctiques Específiques
31/10/2008 Física

07/11/2008 Infermeria i Fisioteràpia

POP Ciències Experimentals i Tecnologies (Ciència i Tec.
Química)

títol

doctorand

data de lectur Qualificació

Idioma

Representaciones sociales, prensa, inmigración y escuela. El caso
de Son Gotleu

Pedagogia i Didactiques Específiques / Pedagogia Aplicada i
24/06/2008 Psicologia de l'Educació
Programa de doctorat en investigació i innovació en Educaci Dr. Lluís Ballester Brag

14/11/2008 Excel·lent cum laude

Carlos Vecina Merchante

Dra. A. Patrícia Trapero i Dra. Catalina Cantarella

Martín Bienvenido Fons Sastre

Dra. M. Antònia Riera Jaume i Dra. Maria Rosa Rosselló RMaria Ferrer Ribot
Dr. Pau Ballester Balaguer

Fundamentos científicos del proceso creativo del actor: perspectivas
de estudio
Suport a les famílies en la primera infància. Estudi de cas d'un
programa socioeducatiu
Síntesis de macrociclos para el reconocimiento quiral de péptidos

Ana María Castilla Manjón

Castellà

18/12/2008 Excel·lent cum laude

Castellà

16/10/2008 Excel·lent cum laude

Català

05/11/2008 Excel·lent cum laude

Castellà

Development of automated methods using syringe based flow
analysis techniques and capillary electrophoresis for
biotechnological process monitoring and environmental analysis
Dr. Víctor Cerdà Martínez i Dr. Olaf Elsholz

Burkhad Horstkotte
Josep Vidal Conti

Programa de doctorat en investigació i innovació en Educaci Dr. Pere Palou Sampol

17/11/2008 Excel·lent cum laude

Anglès

Intervenció per a la prevenció del mal d'esquena en escolar

10/12/2008 Excel·lent cum laude

Català

Projecció cultural i educativa dels ateneus a Menorca (1905-193
Elaboració i aplicació d'un programa aquàtic al CEE Pinyol Vermell
(ASPACE) de Mallorca
Test estructural i predictiu per a circuits RF CMOS

16/12/2008 Excel·lent cum laude

Català

18/12/2008 Excel·lent cum laude
17/12/2008 Excel·lent cum laude

Català
Català

Xavier Motilla Salas
Programa de doctorat en investigació i innovació en Educaci Dr. Bernat Sureda Garcia
Jaume Cantallops Ramon
Programa de doctorat en investigació i innovació en Educaci Dra. Dolors Forteza Forteza i Dr. Francesc X. Ponseti Verd
Kay Suenaga Portuguès
Dr. Eugeni Garcia Moreno i Dr. Rodrigo Picos Gay
Doct. interuniversitari d'enginyeria electròni
Margalida Miró Bonet

¿Por qué somos como somos? Continuidades y transformaciones de
los discursos y las relaciones de poder en la identidad de las/os
enfermeras/os en España (1956-1976)

Doct. en infermeria i salut internacional

Dra. Denise Gastaldo. Ponent: Dr. Andreu Bover Bover

20

28/05/2008 Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Programa de doctorat d'Educació ambiental

Dr. Jaume Sureda Negre

Lúcia Helena Fonsêca Grangeiro

29

26/09/2008 Psicologia

POP Humanitats i Ciències Socials (Cognició i
Evolució Humana)

Dr. Camilo J. Cela Conde

Marly Dos Santos Lobato Fernández naturalista

36

10/11/2008 Biologia

Doct. en microbiologia ambiental i biotecnologia

Dr. Rafel Bosch Zaragoza i Balbina Nogales Ferández

Joseph A. Christie d'Oleza

12/12/2008 Excel·lent cum laude

Castellà

2009
Paulo Freire alumbrando los caminos de la educación
ambiental: diálogos contemporáneos y decálogo inspirador
y resignificador de nuevas concepciones y prácticas

37

18/11/2008 Psicologia

Doct. en psicologia

Dr. Pedro J. Montoya Jiménez

Pedagogia Aplic. i Psicologia de l'Educació / Pedagogia i
20/11/2008 Didàctiques Específiques

Doct. interuniversitari en tecnologia educativa

Dr. Jesús Salinas Ibáñez

Patricia Vilma Castillo Ochoa

Pedagogia Aplic. i Psicologia de l'Educació / Pedagogia i
27/11/2008 Didàctiques Específiques

Doct. de ciències de l'Educació

Dr. Joan Jordi Muntaner i Guasp

Maria Femenias Andreu

40

09/12/2008 Ciències Històriques i Teoria de les Art

Doct. en història - història de l'ar

Dra. Catalina Cantarellas Camp

Francesca Tugores Truyol

41

11/12/2008 Química

Doct. POP Ciències Experimentals i Tecnologies (C. i
Tecnologia Química)

Dr. Ángel García Raso i Dr. Joan Jesús Fiol Arbós

Francisca M. Albertí Aguiló

42

18/12/2008 Biologia Fonamental i Ciències de la Salu

Doct. en nutrició i metabolism

Dr. Andreu Palou Oliver i Paula Oliver Va

Antoni Caimari Palou

43

18/12/2008 Ciències Matemàtiques i Informàtic

Doct. en informàtica

Marcelo Iserhardt Ritze

44
1

19/12/2008 Biologia
07/01/2009 Biologia

Doct. en biologia
Doct. en biologia

Dr. Gabriel Fontanet Nada
Dra. M.Misericòrdia Ramon Juanpere i Dra. Antònia
Picornell Rigo
Dr. Daniel Oro de Rivas. Dr. Giacomo Tavecchia i Dr.
Eduardo Mínguez Díaz. Ponent: Rafel Bosch Zaragoza

2

09/01/2009 Economia Aplicada

POP Ciències Econòmiques i Jurídiques (Ecomomia del
Turisme i del M. Ambient

Dr. Javier Lozano Ibáñez i Javier Rey-Maquieira Palm

Esther Blanco Cartagena

3

16/01/2009 Química
Pedagogia Aplic. i Psicologia de l'Educació / Pedagogia i
29/01/2009 Didàctiques Específiques
30/01/2009 Ciències Històriques i Teoria de les Arts
03/02/2009 Ciències de la Terra

Doct. POP Ciències Experimentals i Tecnologies. (C. i
Tecnologia Química)
Doct. d'investigació i innovació en Educació

Dr. Àngel Terrón Homar i Ángel García Raso
Dr. Jaume Sureda Negre

Miquel Barceló Olive
Rubèn Comas Forgas

POP Humanitats i Ciències Socials (Patrimoni Cultural)
Doctorat de geografia

Dra. Catalina Cantarellas Camps
Miquel Àngel Capellà Galmés
Dr. Cels Garcia Garcia i Dr. Ramon J. Batalla Villanueva Joan Josep Estrany Bertos

04/02/2009 Biologia Fonamental i Ciències de la Salu
IMEDEA

Doct. interuniversitari de nutrició human
Doct. de ciències marines

8

04/02/2009

Dr. Antoni Pons Biescas
Miquel David Ferrer Reyné
Dr. Ramon Rosselló, Dr. Carlos M. Duarte i Dra. Arantxa Micaela A. García Martínez
López

05/02/2009 Física

Doct. de física

Dr. Pere Colet Rafecas i Damià Gomil

Adrián Jacobo

20/02/2009 Psicologia

Psicologia

Dra. Esperança Bosch Fiol

Capilla Navarro Guzmán

11

20/02/2009 Psicologia

12

20/02/2009 Economia Aplicada

Psicologia
POP Ciències Econòmiques i Jurídiques (Ecomomia del
Turisme i del M. Ambient

13

04/03/2009 Biologia

Biologia

Dr. Francisco Barceló Galindo

Daniel Adrover Roig

Dr. Antoni Riera Font i Dr. Jaume Rosselló Nada
Dra. Balbina Nogales Fernández i Dr. Rafel Bosch
Zaragoza

Àngel Bujosa Bestard
M. del Mar Aguiló Ferretjan

14

04/03/2009 Biologia Fonamental i Ciències de la Salu

Doct. ciències mèdiques bàsiques

Drs. M. Pilar Roca Salom i Dr. Joan Llobra Cànave

Magdalena Esteva Cantó

16

17/03/2009 Biologia Fonamental i Ciències de la Salu

Programa de doctorat de nutrició i metabolism

Dra. Catalina Picó Segura i Dr. Andreu Palou Olive

M. Antònia Fuster Roca

Excel·lent cum laude

Anglès

Excel·lent cum laude

Castellà

La escuela universitaria de educación virtual de la Universidad de
Tarapacá. Modelo organizativo para una educación virtual

22/01/2009

Excel·lent cum laude

Castellà

El masaje infantil aplicado a la escuela: nuevas estrategias para la
mejora de la calidad afectiva y emocional en atención temprana

23/02/2009

Excel·lent cum laude

Castellà

29/04/2009

Excel·lent cum laude

Català

06/03/2009

Excel·lent cum laude

Castellà

Estudi de la sensibilitat a les condicions d'alimentació a l'obesitat.
Identificació de sensors nutrigenòmics al teixit adipós i a la sang

18/03/2009

Excel·lent cum laude

Català

Contribución al uso de agentes en el proceso de evaluación del
aprendizaje en entornos de enseñanza vía web

07/07/2009

Excel·lent cum laude

Castellà

Intervenció en el patrimoni arquitectònic a Mallorca (1835-1936):
tutela, pèrdues i restauracions
Complejos con ligandos derivados de purinas y pirimidinas Nsustituidas e iones metálicos de transición: contribución a la
química bioinorgánica y a la arquitectura molecular

17

18/03/2009 Economia de l'Empresa

18

18/03/2009 Dret Públic

19

25/03/2009 Física

Programa de doctorat d'economia de l'empresa
Dr. Antoni Serra Cantallops
Programa de doctorat de Dret privat i de Dret públic i de Dret Director: Dr. Gregorio Robles Morchón
Ponent:
del turisme
Dr. Lluís Garau Juaneda
Dra. Montserrat Casas Ametller i Dr. Ángel Ricardo
Plastino
Doct. POP Ciències Experimentals i Tecnologies (Física
Doct. d'investigació i innovació en Educació

20

Pedagogia Aplic. i Psicologia de l'Educació / Pedagogia i
31/03/2009 Didàctiques Específiques

21

31/03/2009 Biologia

Doct. POP Ciències Experimentals i Tecnologies
(Microbiologia Avançada

22

02/04/2009 Biologia

Programa de doctorat de microbiologia ambiental i
biotecnologia

23

26

22/04/2009 Física
Doct. POP Ciències Experimentals i Tecnologies (Física
Dr. Eduard Cesari i Jaume Pons
Filosofia i Treball Social / Pedagogia Aplicada i Psicologia deDoct. POP Humanitats i Ciències Socials (Cognició i Evolució
Humana)
Dr. Bernat Riutort Serra
27/03/2009 l'Educació / Psicologia
Doct. d'investigació i innovació en Educació
Pedagogia Aplic. i Psicologia de l'Educació / Pedagogia i
Dr. Antoni Colom Cañella
21/05/2009 Didàctiques Específiques

27

27/05/2009 Economia de l'Empresa

Doct. d'economia de l'empresa

Director: Dr. José Antonio Donoso Anés
Dr. Antoni Llull Gile

28

28/05/2009 Física
Economia Aplicada

Doct. POP Ciències Experimentals i Tecnologies (Física

Dr. Jaume Terrades Calafell i Dr. Ramon Oliver Herrer

Del estudio de rasgos de vida a las estrategias de manejo: el caso
del paíño europeo
An economic and institutional approach to the use of natural
common-pool resources by the tourism industry
Interaccions entre ions metàl·lics i composts d'interès biològic
(Halouracils i derivats sintètics, Hipurats i Aciclovir). Interaccions
metàl·liques que desenvolupen noves molècules anticanceroses
El ciberplagio y otras formas de deshonestidad académica entre el
alumnado universitario
El vidre a Mallorca entre els segles XIV i XVIII
Hidrology and sediment transport in the agricultural na Borges
river basin (Mallorca, Balearic Islands). A Mediterranean
groundwater-dominated river under traditional soil conservation
practices
Mecanismos de potenciación de las defensas antioxidantes
endógenas frente al estrés oxidativo
Bacterial communities associated to seagrass (Posidonia sp.)
rhizosphere in organic-rich carbonated sediments
Spatial structures and information processing in nonlinear optical
cavities
Análisis de los perfiles del alumnado universitario. Diferencias de
género: el caso de la Universitat de les Illes Balears
Análisis neurocognitivo de la dinámica de las redes de memoria en
el envejecimiento
Improving recreational demand modelling for environmental policy
needs. A study of Mallorcan forests
Dinàmica espaciotemporal de comunitats bacterianes marines en
relació a l'ús del litoral a l'illa de Mallorca
Factors determinants de la realització de mamografía preventiva en
un entorn d'alta cobertura d'assegurança sanitària privada
La fura ( Mustela putorius furo) com a model experimental per a
l'estudi dels efectes del beta-carotè en obesitat i càncer

24

Martí Colombram Mestre
Antoni Bennàssar Moyà
Antonio Borrás López

Dr. Lluís Ballester Brag

Luciana Néri Martin

Dra. Balbina Nogales Fernández i Dr. Rafel Bosch
Zaragoza

Cèlia Martín Cardona

Dr. Antonio Oliver Palomo

Anàlisi estratègica del turisme en el medi rural: el cas de les Illes
Balears
Constitución económica y democracia laboral

Highly entangled multiqubit states and optimal time evolution
Modelos para el diseño y la evaluación de los espacios
universitarios: Las nuevas bibliotecas como servicios educativos

Versatilidad genético-fisiológica en poblaciones de Pseudomonas
stutzeriAN10 sometidas a estrés químico por salicilato
Efecto de la hipermutación sobre la adaptación genética,
persistencia y virulencia en la infección respiratoria crónica por
Pseudomonas aeruginosa en pacientes con fibrosis quística

30
31
32

33
34
35

28/05/2009
01/06/2009 Ciències Matemàtiques i Informàtic

POP Ciències Econòmiques i Jurídiques (Ecomomia del
Turisme i del M. Ambient
Programa de doctorat d'informàtica

Francesc Masdeu Mayans
Bartomeu Sales Gelaber
Pere Alzina Segu

Ponent:

09/06/2009 Biologia Fonamental i Ciències de la Salu
09/06/2009 Biologia Fonamental i Ciències de la Salu
19/06/2009 Física
Pedagogia Aplic. i Psicologia de l'Educació / Pedagogia i
19/06/2009 Didàctiques Específiques

Programa de doctorat de ciències mèdiques bàsiques
Programa de doctorat de ciències mèdiques bàsiques
Programa de doctorat de física
Doct. d'investigació i innovació en Educació

37

23/06/2009 Ciències Matemàtiques i Informàtic

Programa de doctorat d'informàtica

38

40
41

Dr. Antoni Riera Font
Dr. Bartomeu Serra Cifre i Dr. Erik Hess

Perspectives metodològiques de la investigació històrica i
historicoartística
Dra. Isabel Moll Blanes i Dr. Diego Ramiro Fariña
03/06/2009 Ciències Històriques i Teoria de les Art
Filosofia i Treball Social / Pedagogia Aplicada i Psicologia deDoct. POP Humanitats i Ciències Socials (Cognició i Evolució
Humana)
Dr. Camilo J. Cela Conde i Dra. Denise Gastald
03/06/2009 l'Educació / Psicologia

36

23/06/2009 Ciències Matemàtiques i Informàtic

01/07/2009 Biologia
03/07/2009 Física

Programa de doctorat de biologia
Programa de doctorat de física

Excel·lent cum laude

Català

17/03/2009

Excel·lent cum laude

Castellà

20/03/2009

Excel·lent cum laude

Anglès

27/03/2009

Excel·lent cum laude

Català

Castellà

19/03/2009

Excel·lent cum laude

28/04/2009

Excel·lent cum laude

Català

20/03/2009

Excel·lent cum laude

Anglès

03/04/2009

Excel·lent cum laude

Castellà

19/03/2009

Excel·lent cum laude

Anglès

03/04/2009

Excel·lent cum laude

Anglès

30/04/2009

Excel·lent cum laude

Castellà

07/05/2009

Excel·lent cum laude

Castellà

04/05/2009

Excel·lent cum laude

Anglès

08/05/2009

Excel·lent cum laude

Català

09/06/2009

Excel·lent cum laude

Català

25/05/2009

Excel·lent cum laude

Català

03/07/2009

Excel·lent cum laude

Català

16/06/2009

Excel·lent cum laude

21/05/2009

Excel·lent cum laude

17/06/2009

Excel·lent

Castellà
Anglès
Castellà

19/06/2009

Excel·lent cum laude

Castellà

25/06/2009

Excel·lent cum laude

Estudi termo- i magnetomecànic d'aliatges amb memòria de forma
ferromagnètics Ni-Fe-Ga
Modernidad, política i globalitzación. La teoría social y política de
Ulrich Beck
Teoria i pràctica educativa obrerista a Menorca: Joan Mir i Mir i
les escoles laiques
La eficacia relativa del método de enseñanza semipresencial a
través de videoconferencia respecto a la enseñanza tradicional.
Especial referencia a la docencia de la contabilidad

Castellà

12/06/2009

Excel·lent cum laude

Català

24/06/2009

Excel·lent cum laude

Castellà

21/07/2009

Excel·lent cum laude

Català

03/07/2009

Excel·lent cum laude

Castellà

10/07/2009

Excel·lent cum laude

David Pons Florit
Manuel Luna Bennàsa

Catalina Torres Figuerola
Alberto Amengual Solan
Joana Maria Pujadas Mora
María Gloria Gallego Caminer

Directora: Dra. Regina Alemany Alonso
Ponent: Dra
Francesca Barceló Mairata
Javier Martín Broto
Dra. Pilar Roca Salom i Dr. Joan Besalduch Vida
Antònia Sampol Mayo
Dr. Carles Bona Garcia
Daniela Delia Ali
Dr. Antoni Colom Cañella

Programa de doctorat d'informàtica

19/02/2009

Ana Mena Ribas

Transverse oscillations of coronal magnetic flux tube ensembles

29

Castellà

06/02/2009
13/01/2009

Variació genètica de la sargantana balear
Bàrbara Terrasa Pont
Ana Sanz Aguilar

9

10

10/03/2009 Excel·lent cum laude

Genetic and physiological characterization of two ISL3-like
insertion sequences of Pseudomonas stutzeri AN10
Estudio de la actividad cerebral en pacientes con fibromialgia:
aspectos multidimensionales del dolor crónico

Carolina Sitges Quirós

38

7

Castellà

Naturaleza humana y derecho. Directrices para un modelo
de realización del derecho a partir de un enfoque

39

4
5
6

12/06/2009 Excel·lent

Arnau Reynés i Flori

Dr. Francisco J. Perales López i Dr. Xavier Varona Góme Antoni Jaume Capó

Using choice experiment to value welfare losses induced by coastal
impacts. A focus on definition of environmental attributes

Excel·lent cum laude

Anglès

07/07/2009

Excel·lent cum laude

Anglès

27/07/2009

Excel·lent cum laude

Català

13/07/2009

Excel·lent cum laude

Castellà

Factores pronósticos clínicos, patológicos y moleculares en tumores
de estroma gastrointestinal totalmente resecados
Terapia celular aplicada al trasplante hematopoyético
Theoretical issues in numerical relativity simulations
Antoni Martorell: mestre, músic i compositor. La influència de la
música popular en la seva obra
Reconeixement visual del moviment humà en temps real per a la
interacció natural home-màquina

14/07/2009

Excel·lent cum laude

Castellà

Dr. Francisco J. Perales López i Dr. Xavier Varona Góme Cristina Suemay Manresa Ye

Advance and Natural Interaction System for Motion-Impaired Users

Dr. Gabriel Olmos Bonafè i Dra. Jerònia Lladó Vic
Dr. Claudio R. Mirasso Santos

Efectes de les citocines proinflamatòries TNF- alpha i IFN-gamma
sobre l'activació microglial i la viabilitat de motoneurones espinals
Dynamics and synchronization in neuronal models

Margalida Mir Ma
Antonio Pérez López

Anglès

20/07/2009

A connectionist model of secure attachment responses in the strange
procedure
L'evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma
(Mallorca, 1838-1960)
El proceso de profesionalización sanitaria y la transición
demográfica en Mallorca (1848-1932)

18/09/2009
18/09/2009

Castellà
Anglès

24/09/2009

Català

31/07/2009

Excel·lent cum laude

Català

30/07/2009

Excel·lent cum laude

Anglès

25/09/2009
07/09/2009

Català
Excel·lent cum laude

Anglès

3.2.3. Programes de doctorat
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Departament de Biologia
o Biologia
Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
o Ciències mèdiques bàsiques
Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i Departament de
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
o D’investigació i innovació en Educació
Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
o Interuniversitari en Educació ambiental
o Interuniversitari Educació inclusiva i atenció socioeducativa al
llarg del cicle vital
Departament de Ciències de la Terra
o Geografia
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
o Ciències Matemàtiques
o Informàtica
Departament de Dret Privat
o Dret privat
Departament de Dret Públic
o Dret públic
o Sistema de justícia penal
Departament d'Economia Aplicada
o Globalització econòmica i benestar social
Departament d'Economia de l'Empresa
o Economia de l'empresa
o Doctorate in Economics Management and Organization (Doctorat
de Qualitat)
o Interuniversitari d’anàlisi financera
Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
o Història de la literatura i literatura comparada
o Llengües i lingüística aplicada
Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
o Interuniversitari en infermeria i salut internacional
Departament de Psicologia
o Psicologia
Departament de Química
o Interuniversitari de Química orgànica en la indústria
quimicofarmacèutica (Doctorat de Qualitat)

3.3. Proves d'accés
3.3.1. Alumnes lliures i oficials
Curs acadèmic: 2008-2009
Convocatòria: juny
Alumnes de LOGSE
Total matriculats: 2.867

Opció
K - Cientificotècnica
L - Ciències de la salut
M - Ciències socials
N - Humanitats
O - Arts

Matriculats opció
Aprovats
Total Dones Total Dones
704
230
603
203
772
534
708
484
1033
664
921
593
338
263
297
228
116
86
107
77
Total
2.963
1.777
2.636
1.585

Suspesos
Total Dones
100
27
63
49
109
68
40
34
9
9
321
187

No presentats
Total Dones
1
1
1
3
3
1
1

* El total de "Matriculats opció" no coincidirà amb el "Total matriculats" pel fet que els alumnes
de doble opció tenen dues qualificacions.

6

5

3.3.2 Majors de 25 anys
Convocatòria de 2008
Opció
Cientificotecnològica
Ciències de la salut
Humanitats
Ciències socials i jurídiques

Matriculats opció
Total
Dones
67
24
149
105
154
103
576
258
Total
946
490

Aprovats
Total
Dones
11
3
47
29
78
50
259
114
395
196

Suspesos
Total
Dones
39
16
74
57
49
34
184
87
346
194

No presentats
Total
Dones
17
5
28
19
27
19
133
57
205
100

3.4. Campus Extens
Introducció
El curs 1997-98 es va iniciar a la Universitat de les Illes Balears el llavors projecte Campus
Extens. Es va constituir amb la finalitat de donar resposta a les necessitats formatives d’una
realitat geogràfica peculiar: la insularitat. Aquesta obligava molts estudiants de les illes de
Menorca i Eivissa i Formentera a traslladar-se a Mallorca per cursar estudis universitaris.
La modalitat formativa per la qual es va optar fou la semipresencial (blended learning),
utilitzant com a elements fonamentals la videoconferència, una plataforma de teleeducació i
seminaris presencials.
Aprofitant aquest sistema innovador, també es va posar en marxa el que s’anomena
Campus Extens Palma, que permet als alumnes de Mallorca accedir als materials que
voluntàriament els professors posen a la xarxa per així completar les classes.
Els objectius que es plantejaren inicialment eren els següents:
— Proporcionar accés als serveis educatius del campus a qualsevol alumne des de
qualsevol lloc, de manera que pogués desenvolupar accions d’aprenentatge
autònomament, amb l’ajut de les tecnologies de la informació i la comunicació.
— Dissenyar i implantar un servei educatiu innovador d'aprenentatge obert i flexible a les
Illes Balears.
— Implantar un servei d'educació semipresencial per a estudis regulars de grau i postgrau.
— Fomentar estratègies d'aprenentatge autònom amb l'ajut de les noves tecnologies.
— Desenvolupar en l'alumnat el domini de les noves tecnologies.
— Fomentar mètodes interactius d'ensenyament-aprenentatge.
Esdeveniments destacats del curs 2008-2009
a) Actualització de la plataforma de teleeducació Moodle a la versió 1.9.
b) Instaurada com un esdeveniment anual fix en l’activitat de Campus Extens, ha tingut
lloc una reunió per al professorat que té com a finalitat recollir suggeriments i propostes
de millora.
c) Projecte de bones pràctiques. Aquest curs s’ha posat en marxa el projecte de bones
pràctiques amb l’objectiu de fer pública una recopilació d’actuacions destacades,
realitzades pel professorat de Campus Extens. Per dur a terme aquesta tasca s’ha
comptat amb el suport de l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea.
d) Durant aquest curs s’ha experimentat una nova modalitat de participació a Campus
Extens, Campus Extens Illes en línia. Es tracta d’assignatures optatives dels estudis de
Dret que s’oferien només per als estudiants de les seus, amb l’objectiu d’augmentar
l’optativitat d’aquests estudis.
e) Preparació de la plataforma educativa Moodle per a la integració de les noves
assignatures de grau de l’EEES.
Estadístiques generals
En aquest apartat presentam les dades més significatives relacionades amb Campus Extens i
el nombre de persones i assignatures que en formen part. Aquestes dades ens permeten
veure’n l’evolució des de la seva implementació fins a l’actualitat com a servei
completament consolidat.

Curs
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

Nombre de professorat de Campus
Extens
170
206
232
314
498
594
642
758
Taula 1. Professorat i alumnat

Nombre d’alumnat
matriculat
6.932
7.890
8.700
9.832
9.865
10.472
11.120
12.899

Tal com podem observar a la taula 1, el nombre de participants a Campus Extens ha
augmentat considerablement al llarg dels anys; en l’actualitat, la pràctica totalitat de
l'alumnat de la UIB es troba matriculat, almenys, a una assignatura de Campus Extens.
Curs

Nombre
Campus
Campus
Campus
d’assign. Campus Illes Palma 70/30 Experimental itinerants
2001-2002
203
46 (22,6%)
103 (50,7%)
27 (13,3%)
27 (13,3%)
2002-2003
243
56 (23%)
117 (48,1%)
53 (21,8%)
17 (6,9%)
2003-2004
286
61 (21,3%)
144 (50,3%)
80 (27,9%)
1 (0,34%)
2004-2005
380
78 (20,5%)
163 (42,9%)
139 (36,6%)
2005-2006
477
105 (22%)
182 (38,15%) 190 (39,8%)
2006-2007
535
125 (23.3%)
196 (36.6%)
217 (40.5%)
2007-2008
658
136 (20.7%)
249 (37.8%)
273 (41.5%)
2008-2009
820
131 (17%)
334 (40.7%)
355 (43.3%)
Taula 2. Distribució de les assignatures de Campus Extens (cursos de grau)
El nombre total d’assignatures inscrites a Campus Extens continua augmentant, a excepció
de Campus Illes; s’ha de dir, però, que això és degut a un augment del nombre d’associats
que imparteixen les assignatures presencialment a les seus, comptabilitzats a les modalitats
70/30 o Experimental (la xifra total d’assignatures que s’imparteixen a les seus és de 172).
Cal destacar l’interès del professorat per la modalitat Campus Experimental, que permet
iniciar-se en la utilització de la plataforma virtual per tal de comprovar les seves
possibilitats sense cap compromís.
Hem de remarcar l’increment important de les assignatures de postgrau que s’han
incorporat durant el curs 2008-2009 a Campus Extens, sobretot les que s’imparteixen als
màsters oficials, que gairebé s’han duplicat en nombre, ja que la utilització de la plataforma
educativa facilita dur endavant els criteris proposats per a l’EEES.
Curs
2007-2008

Nombre
d’assign.
119

Doctorat
Màster oficial
100

19

2008-2009
199
176
23
Taula 3. Assignatures de postgrau que participen a Campus Extens
La utilització de les aules de videoconferència ha estat propera al màxim de la seva
capacitat, en una línia de demanda creixent.
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Cursos acadèmics

Gràfic 1. Distribució d’hores de videoconferència1 per curs
El nombre total d’hores de videoconferència del curs 2008-2009 ha estat de 4.620 (vegeu el
gràfic 1). Enguany observam que el nombre d’hores de videoconferència ha augmentat i
s’espera que amb vista al pròxim curs continuï la tendència, i s’arribi quasi al màxim de la
capacitat. A continuació es detallen les hores en què s’han utilitzat les aules de
videoconferència:
Hores de curs acadèmic ................................................
Hores de postgrau/doctorat/seminari/màster/curs ........
Hores de conferència/visita ........................................
Hores de reunió ............................................................
Hores d’exàmens ...........................................................

3.347,2
729
181,8
331
31

Activitats orientades als objectius
D’acord amb els principals objectius del servei, podem comentar les diferents accions dutes
a terme durant el curs 2008-2009:
1

Les hores de videoconferència del curs 2005-2006 només estan computades fins al juny de 2006.

a) Atenció a la comunitat universitària
L’atenció a la comunitat universitària abraça les activitats relacionades amb l’atenció a
l'alumnat i al professorat.
En relació amb les activitats d’atenció a l’alumnat, es va participar en la jornada
d’acollida organitzada per l’ICE amb una parada informativa i la realització de quatre
sessions sobre el funcionament de la plataforma educativa. A aquestes s’han d’afegir les
dotze sessions formatives en petit grup que ha demanat el professorat, des del campus
de Palma. Pel que fa a les seus, també s’ha participat a la jornada d’acolliment
organitzada per l’ICE i s’han realitzat set sessions informatives del funcionament de
Campus Extens per als alumnes en cada una de les seus.
Igualment hem de destacar la col·laboració del personal de Campus Extens a les seus en
l’activitat Vine a la Universitat, jornada de portes obertes per als alumnes dels instituts
d’educació secundària que es va realitzar els dies 27, 28 i 29 de gener de 2009 a la Seu
d’Eivissa i els dies 2, 3 i 4 de febrer de 2009 a la Seu de Menorca; i l’atenció als
alumnes interessats en les beques que ofereix el Servei de Relacions Internacionals.
Així mateix, l’Àrea d’Atenció a l’Usuari ofereix suport de manera presencial, a través
del telèfon i mitjançant el correu electrònic, tant a l’alumnat com al professorat.
Pel que fa al suport al professorat, observam que de cada vegada hi ha més professorat
que utilitza aquest servei perquè està interessat a millorar i actualitzar les seves
assignatures mitjançant l’ús de la plataforma de teleeducació.
Per millorar la informació que es dóna al professorat, a més d’utilitzar la llista de
distribució, també s’actualitza el portal de Campus Extens de manera habitual, així com
els dossiers informatius per al professorat de Campus Extens Illes, amb l’objectiu de
proporcionar una sèrie de pautes formals en relació amb els diferents aspectes implicats
en el desenvolupament d’una assignatura d’aquest tipus.
b) Cursos de formació oferts des de Campus Extens
Aquest és un punt fonamental per al desenvolupament del servei, ja que la formació és
molt important perquè la comunitat universitària que treballa amb nosaltres desenvolupi
la seva tasca docent de manera fluïda. Per això, hem realitzat els cursos següents en
distintes modalitats:
Curs
Iniciació a Moodle

Introducció a la
utilització de la
videoconferència

Data
16 i 17 de juliol de 2008 de 10 a 13 h
10 i 11 de setembre de 2008 de 10 a 13 h
10 i 11 de setembre de 2008 de 16 a 19 h
10 i 11 de febrer de 2009 de 10 a 13 h
10 i 11 de febrer de 2009 de 16 a 19 h
18 i 19 de setembre de 2008
10 i 12 de febrer de 2009

Modalitats
Presencial

Semipresencial

Moodle avançat:
26 de setembre de 2008 de 10 a 12 h
Presencial
qualificacions
18 de març de 2009 de 12 a 14 h
Moodle avançat:
25 de setembre de 2008 de 10 a 12h
Presencial
qüestionaris
17 de març de 2009 de 12 a 14 h
Estratègies
Del 2 al 29 de setembre de 2008
A distància
didàctiques en xarxa
Taula 5. Cursos realitzats durant l’any acadèmic 2008-2009
c) Incorporació de nous cursos i estudis a la modalitat Campus Extens Illes
Durant aquest curs s’han posat en marxa, a les seus universitàries de Menorca i Eivissa i
Formentera, els cursos següents:
• quart curs dels estudis de Dret,
• segon curs de Mestre, Educació Infantil.
D’altra banda, atès el canvi d’especialitat als estudis de Mestre, s’ha deixat d’impartir el
segon curs de Mestre, Educació Especial.
Al mateix temps, s’han organitzat el cinquè curs dels estudis de Dret i el tercer curs dels
estudis de Mestre, especialitat d’Educació Infantil, que s’iniciaran el proper curs 20092010.
d) Congressos i cursos
El personal de Campus Extens ha assistit, durant el curs 2008-2009, als congressos i
cursos següents:
— Moodle Moot 08. Organitzat per la Universitat de Barcelona els dies 23, 24 i 25
d’octubre de 2008
— Curs Vídeo digital (1): captura d'imatges, edició i exportació, celebrat al
Cibernàrium, Barcelona, dia 21 de maig de 2009
— Curs Vídeo digital (2): pràctiques avançades d'edició, celebrat al Cibernàrium,
Barcelona, dia 22 de maig de 2009
— III SMART Notebook Iberian Conference, organitzat per la Fundació tr@ms, que
tingué lloc a Barcelona els dies 30 de juny i 1 de juliol.
Campus Extens Formació Contínua
Campus Extens Formació Contínua (CEFC) és un programa creat l’any 20022 amb la
finalitat de desenvolupar i difondre cursos de formació contínua en línia.
En aquest document s’assenyalen les principals actuacions desenvolupades durant el 20082009.
a) Cursos actuals
Àrea

2

El projecte el finança, de forma majoritària, el Banc Santander Central Hispano.

Crèdits

Edició

Estat de

PSICOLOGIA I EDUCACIÓ (d’actualització professional)
Tècniques d’Autocontrol
Com Dirigir i Motivar Equips de Treball
Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en el Nen
Com Podem Optimitzar el Treball en Equip i la Gestió del nostre Temps?

4
6
5
6

2a edició
5a edició
5a edició
2a edició

Atenció a la Diversitat en Educació Secundària

10

4a edició

Disciplina Escolar

10

3a edició

8 mat
11 ma
13 ma
23 ma

PSICOLOGIA I EDUCACIÓ (expert universitari)

PSICOLOGIA I EDUCACIÓ (especialista universitari)
Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils
Plans de Convivència

26
26

4a edició
2a edició

11 matrícules
2 matrícules

GESTIÓ CULTURAL (especialista universitari)
Gestió i Polítiques Culturals

21

4a edició

13 matrícules

INFERMERIA (especialista universitari)
Fisioteràpia en Atenció Primària i Salut Comunitària

20

3a edició

8 matrícules

17 prein
11 ma
12 prein
2 mat

ALTRES (matrícula no gestionada per CEFC)
Expert Universitari en Gestió Escènica (ESADIB)

10 1a edició

Expert Universitari en Dret Civil Balear

10 2a edició

Expert Universitari en línia en Anàlisi Psicosocial de la Violència de Gènere

11 1a edició

Especialista Universitari en Cooperació per al Desenvolupament

25 2a edició

Especialista Universitari en Igualtat d’Oportunitats i Gènere: Àmbits i Aplicacions 20 1a edició
Integració de la Perspectiva de Gènere a les Polítiques Locals (dues edicions)

5 1a edició

El resultat és: 313 matrícules.
b) Estudis d’Educació Social en línia
Des de CEFC s’ha desenvolupat tot el procés tècnic i pedagògic per poder posar en
marxa ⎯d’acord amb les decisions de la Facultat d’Educació i el Consell de Govern⎯
els estudis d’Educació Social en línia. Les principals iniciatives han estat:
— Preparació dels recursos per posar en marxa els estudis de grau.
— Coordinació en l’elaboració dels continguts de les assignatures i creació de les aules
virtuals.
— Creació del material de suport.

21
matrícules
29
matrícules
55
matrícules
46
matrícules
8
matrícules
65
matrícules

Assignatures
Durant el curs 2008-2009 s’han creat les assignatures de grau corresponents al primer curs
dels estudis.
CODI

ASSIGNATURA

21900
21901
21902
22300
22301

Fonaments de la Societat Contemporània
Documentació i Comunicació Científica
Dret, Desenvolupament i Benestar Social
Pedagogia Social i Comunitària
Història de l’Educació Social

CRÈDITS
CURSECTS
SEMESTRE
6
1-1S
6
1-1S
6
1-1S
6
1-1S
6
1-1S

22201
22202
22203
22302

Psicologia del Desenvolupament
Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
Sociologia de l’Educació
Planificació de la Intervenció en els Camps de l’Educació
Social
22303 Direcció i Gestió de Centres i Programes d’Educació Social

6
6
6
6

1-2S
1-2S
1-2S
1-2S

6

1-2S

Dades i xifres de l’alumnat dels estudis d’Educació Social (presencial i en línia)
i.

Evolució del nombre total d’alumnat

Curs
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
ii.

Presencial
218
229
212
196
180

En línia
⎯
41
78
115
147

Dones
187
229
251
270
276

Homes
29
36
38
41
51

Totals
216
265
289
311
327

Evolució de l’alumnat en la modalitat en línia (primeres matrícules)

Curs
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

Dones
24
21
48
52

Homes
5
10
9
9

Totals
29
31
57
61

70
60
50

2005·2006

40
2006·2007

30

2007·2008

20

2008·2009

10
0

iii.

Increment matricules EDS online

Comparativa de l’evolució del nombre d’estudiants de primera matrícula

Curs
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

Presencial
63
55
43
56
49

En línia
⎯
39
49
60
61

Dones
55
79
76
103
93

Homes
6
11
16
15
17

Totals
63
94
92
116
110

c) Altres actuacions
Formació d’Empreses: GdEF – Sa Nostra
El CEFC també desenvolupa programes de formació a demanda d’empreses, com és el
cas del títol propi d’Especialista Universitari en Empreses Financeres (GdEF). Títol de
postgrau de la UIB (30 crèdits).
El programa formatiu del GdEF el curs 2008-2009 l’han cursat 100 alumnes, i s’ha
desenvolupat amb 11 assignatures. Cadascuna ha disposat d’una aula virtual.
Aules FUEIB - Formació
A petició del Departament de Formació de la FUEIB, cream espais virtuals on
l’alumnat dels cursos presencials que gestiona la Fundació Universitat-Empresa de les

Illes Balears té un espai virtual per poder comunicar-se amb el professorat i té accés a
documentació en format electrònic. Durant el curs 2008-2009 s’ha disposat d’un entorn
virtual per a un total de 23 cursos, fet que suposa un increment de 10 cursos respecte al
2007-2008.
Col·laboració amb l’ICE
A petició de l’Institut de Ciències de l’Educació, cream espais virtuals per dur-hi a
terme formació i d’altres iniciatives pròpies de l’ICE (PADU, seminaris, espais de
coordinació...).
Han disposat d’un entorn virtual un total de 25 cursos.
Conclusions
Cal destacar el creixement progressiu de participants, tant pel que fa al professorat, com a
l’alumnat; s’ha arribat en aquest cas fins al 95 per cent del total d’estudiants de la UIB,
aproximadament (estudiants que cursen almenys una assignatura a Campus Extens).
La tendència de creixement es manté al llarg dels anys en pràcticament totes les modalitats
de Campus Extens, amb l’excepció de CE Illes, que es manté pràcticament igual (atès que
el nombre de professorat associat a les seus ha augmentat).
Pel que fa a les aules de videoconferència, s’ha incrementat notablement el nombre total
d’hores d’ocupació, i s’han fet paleses les dificultats per donar cabuda a totes les
sol·licituds. Dificultats que augmenten progressivament per la tendència de bona part dels
estudis a situar les classes a la franja horària d’horabaixa.
D’altra banda, s’ha produït un nombre important de sol·licituds de responsables de cursos
de postgrau per incorporar les assignatures corresponents a Campus Extens, tendència que,
sembla, va en un clar augment.
La integració de Campus Extens Formació Contínua al servei possibilita ampliar l’oferta
integrada de cursos d’actualització professional, com també altres accions formatives en
modalitat en línia.
Així mateix, i ateses les característiques del servei, cal no oblidar la necessitat de continuar
invertint en el manteniment i renovació d’altres equipaments tecnològics.
Quant a l’apartat de personal, i considerant les dades, la plantilla comença a consolidar-se.
Consideram necessari, ateses les característiques del servei i el perfil professional requerit,
potenciar les activitats de formació de la plantilla.

3.5. Campus Virtual Compartit
El Campus Virtual Compartit (CVC) és una iniciativa del Grup 9 d'universitats (G9),1
amb els objectius de potenciar la mobilitat virtual entre els estudiants de les universitats
d’aquest grup i crear una oferta educativa conjunta basada en les noves tecnologies.
Aquesta iniciativa és una de les accions destinades a potenciar la col·laboració a
diferents nivells de les universitats del G9 en matèria de noves tecnologies aplicades a
l’educació superior.
Actualment, cada una de les nou universitats que formen aquest grup ofereix per
Internet una sèrie d’assignatures de lliure configuració que poden ser cursades per
estudiants de la resta d’universitats. D’aquesta manera es disposa d’un conjunt
d’assignatures ofertes a tots els estudiants de les nou universitats.
Aquestes assignatures es cursen totalment a distància, mitjançant eines telemàtiques: els
estudiants no s’han de desplaçar a la universitat que ofereix l’assignatura.
A continuació s’exposen les dades més significatives del Campus Virtual Compartit
(CVC), iniciativa del Grup 9 d'universitats (G9), durant el curs acadèmic 2008-2009:
El nombre total d’assignatures ofertes durant l’any 2008-2009 ha estat de 87, de les
quals 6 són de la Universitat de les Illes Balears (Història del Pensament Econòmic,
Educació de Superdotats, Introducció a les Possibilitats Educatives de la Xarxa, Visió
per Ordinador, Disseny i Desenvolupament de Programes d’Educació Flexible i
Responsabilitats a Internet). I el nombre de professors implicats ha estat de 7, ja que la
docència d’una assignatura (Introducció a les Possibilitats Educatives de la Xarxa) s’ha
fet compartida.
El nombre total d’alumnat matriculat de la UIB a les assignatures del CVC ha estat de
105 alumnes. Respecte de l’any passat hi ha hagut un descens de 75 alumnes.
Curs acadèmic
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

1

Alumnat
70
104
147
202
145
108
180
105

Les universitats que formen part d’aquest CVC són les següents: Universitat d’Oviedo, Universitat de Saragossa,
Universitat de Cantàbria, Universitat del País Basc, Universitat de La Rioja, Universitat Pública de Navarra,
Universitat d’Extremadura, Universitat de Castella-la Manxa i Universitat de les Illes Balears.
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Alumnat de la UIB matriculat a les assignatures del CVC

El nombre total d’alumnat de fora matriculat, durant el curs 2008-2009, en assignatures
del CVC que ofereix la UIB ha estat de 339. Això suposa una estabilitat total respecte al
curs anterior, com es pot apreciar a la taula i el gràfic següents.
Curs acadèmic
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

Alumnat
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312
319
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D’altra banda, pel que fa a les assignatures impartides per professorat de la UIB, el
nombre de matriculats durant el curs 2008-2009, inclòs l’alumnat propi de la UIB, es
manté pràcticament igual que el curs anterior, amb un total de 340.

ASSIGNATURA

ALUMNA
T
2005-2006
Pensame 49

1. Història del
Econòmic
2.
Introducció
a
les
Possibilitats Educatives de la
Xarxa
3. Educació de Superdotats
4. Responsabilitats a Internet
5. Disseny i Desenvolupament
de Programes d’Educació
Flexible
6. Visió per Ordinador
Total alumnes

ALUMN
AT
2006-2007
39

ALUMN
AT
2007-2008
56

ALUMN
AT
2008-2009
53

52

51

46

40

64
68
35

63
63
46

67
74
34

67
76
42

55

61

62

62

323

323

339

340

Al gràfic següent es pot veure les fluctuacions de matrícula per assignatura respecte del
curs passat:

Total d’alumnes
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Conclusions
Pel que fa a l’acceptació de les assignatures ofertes per la UIB, és de destacar que les
xifres de matrícula romanen, de manera global, més o menys estables des dels darrers
cursos, amb lleugeres fluctuacions.
Pel que fa al nombre d’alumnes matriculats de la UIB, es produeix un sensible
decrement, ja que es torna a un nivell similar al del curs 2006-2007. Estam treballant
per intentar fer més visible la possibilitat de cursar assignatures del Campus Virtual
Compartit, tenint en compte les peculiaritats de l’automatrícula.

3.6. Activitats a les seus universitàries
3.6.1. Seu universitària d’Eivissa i Formentera
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,
amb30 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 als alumnes que es graduaren durant aquest curs, fòren:
— Ciències Empresarials
6
— Infermeria
5
— Magisteri: Educ. Especial
6
— Títol propi de Graduat en Ciències Policials
3
— Administració i Direcció d’Empreses (s.cicle) 1
TOTAL
21
El professors associats per estudis de la Seu Universitària han estat:
— Per a Ciències Empresarials
7
— Per a Infermeria
11
— Per a Magisteri
10
— Per a Dret
1
— Per assignatures lliure configuració i optatives 3
TOTAL
33
Professorat de Palma:
— Per a Ciències Empresarials
— Per a Infermeria
— Per a Magisteri
— Per a Pret
— Per assignatures de lliure configuració i optaitves
TOTAL

19
19
15
35
3
101

Pel que fa a altres activitats acadèmiques de la UIB 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.
— 159 Universitat d’Estiu d’Eivissa i Formentera
A l’apartat d’activitats culturals complementàries d’entitats externes a la UIB,
destacam, entre d’altres, la col·laboració en les següents:
— Govern Balear
— Consell Insular d’Eivissa
— Consell Insular de Formentera
— Ajuntament d’Eivissa
— Associació Balear de Tècnics en Energia
— la Caixa
— Sa Nostra
— AENA
— Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

3.6.2. Seu universitària de Menorca
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 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.
Pel que fa als alumnes que es graduaren durant aquest curs, foren:
— Ciències Empresarials
10
— Infermeria
4
— Mestre, Educació Especial
16
— Títol propi de Graduat en Ciències Policials
3
— Administració i Direcció d’Empreses (2n cicle)
1
TOTAL
34
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.
El professors associats per estudis de la Seu universitària han estat:
— Per a Ciències Empresarials
12
— Per a Infermeria
12
— Per a Mestre
10
— Per a Dret
1
— Per a Administració i Direcció d’Empreses
1
— Per a assignatures lliure configuració i optatives 5
TOTAL
41
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.
A l’apartat d’activitats acadèmiques i culturals complementàries, destacam, entre
d’altres, la col·laboració en les següents:
— Cursos i jornades del Consell Insular de Menorca, Ajuntament d’Alaior i Govern balear
— Cursos del Fons Menorquí de Cooperació
— Cursos i exàmens de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP)
— Exàmens d’oposicions de la Comunitat Autònoma, d’AENA
— Jornades del Centre de Professors (CEP)
— Col·laboració amb la Universitat de Boston
— Col·laboració amb la UIMIR
— Proves de selecció de personal de la Caixa
— Cursos de Sa Nostra
— Exàmens d’oposicions de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT)

4. Activitats de recerca
Entre les tasques desenvolupades pel Vicerectorat d’Investigació cal destacar:
— Es continuà incentivant la demanda de projectes de recerca, tant dels programes de la
Comissió Europea com del Pla nacional de R+D o del Pla balear de R+D. El resultat és que
es varen demanar a la convocatòria anual cent noranta-tres projectes:
PROJECTES SOL·LICITATS
2008
66
33
29
19
46

Projectes del Pla nacional R+D+I
Projectes FIS i altres
Projectes de la Unió Europea
Accions especials del Pla nacional R+D+I
Accions especials del Govern de les Illes Balears

— Les activitats de recerca també es varen incentivar mitjançant els diferents punts
inclosos al Programa de foment de la recerca, que aquest any ha destacat per la concessió
de:
AJUDES A PERSONAL INVESTIGADOR
2008
598
46
29
36

Assistència a congressos i seminaris
Estades breus a l’estranger
Estades breus de professors invitats
Ajuts per a l’organització de congressos

— Durant l’any 2008 es varen continuar els programes de mobilitat d’investigadors, de la
manera següent:
RECURSOS
HUMANS
RECERCA, I + D

EN

Programa Ramón y Cajal
Programa Juan de la Cierva
Programa José Castillejo
Incorporació de tècnics, cofinançament
MEC
Incorporació de tècnics, cofinançament
CAIB

Incorporació
2
2
2

Actius
11
11
7

1

2

0

7

— L’Oficina de Suport a la Recerca ha continuat col·laborant amb l’OTRI-FUEIB per
facilitar la relació dels investigadors amb el món empresarial. La pàgina web de l’OSR va
tenir durant el curs acadèmic 2008-2009 més de 46.284 consultes.
Convé destacar que, gràcies a l’esforç productiu dels diferents grups de recerca, es varen
aconseguir nous projectes de recerca i se’n varen mantenir altres d’actius:
PROJECTES CONCEDITS
Nre.
proj.
concedits
30
14
4
20
41

Projectes del Pla nacional R+D+I
Projectes FIS i altres
Projectes de la Unió Europea
Accions especials del Pla nacional R+D+I
Accions especials del Govern de les Illes Balears
Ajudes a grups de recerca emergents del Govern de les
Illes Balears
Total
118

€
concedits
3.417.470
1.583.311
284.999
393.900
429.929

Nre.
proj.
vius
89
20
15
26
65
25

6.209.609

240

— L’activitat dels investigadors es va traduir en la publicació de diferents treballs de
recerca que han estat comptabilitzats a través del programa GREC:
RESULTATS D'INVESTIGACIÓ
Llibres
Capítols
Revistes nacionals
Revistes internacionals
Tesis doctorals
Patents sol·licitades

2008
124
426
186
712
42
4

5. Activitats de projecció cultural
5.1. Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC)
El CEDOC ha realitzat les activitats següents:
1. Elaboració de la base de dades d’activitats culturals
Informació cultural. Actualitzada fins al juliol de 2009.
2. Elaboració d’una cronologia des de l’any 2000
Cronologia de fets presents a partir dels esdeveniments publicats a la premsa diària.
3. Actualització i ús de la pàgina web del CEDOC http://cedoc.uib.es
4. Donacions d’arxius al CEDOC
S’ha rebut la cessió de diversa documentació de la Sra. Catalina Jiménez Salvà. S’ha
presentat un inventari de material polític que ha cedit Josep Tomàs Ramis Salamanca. A
més a més, s’ha rebut material de l’entitat no governamental educativa Aula Cultural. Tot el
material s’ha fitxat a la pàgina web i ja està a la disposició del públic.
5. Cicle de conferències La Política Exterior dels EUA
Sr. Marc Susser, director de l’Oficina de l’Historiador del Departament d'Estat, que parlà
sobre «La història de la política exterior dels EUA: lliçons del passat, experiència per al
futur».
Sra. Strother Murray, agregada politicomilitar, primera secretària de l'Ambaixada dels EUA
a Madrid, que exposà el tema «La formulació de la política exterior nord-americana en
l'actualitat».
6. Simposi Els Anys 60: Societat en canvi? Amb el suport dels ajuts que atorga el
Departament de Cultura del Consell de Mallorca per a l’organització de congressos en el
marc del Vicerectorat de Projecció Cultural de la UIB. El dimarts 28 i el dijous 30
d’octubre de 2008.
7. Curs «Concordances i variacions a la cultura musical dels darrers segles». En
col·laboració amb el Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món
Contemporani de la UIB. Del 17 al 25 de març de 2009 a l’Aula de Graus de l’edifici
Ramon Llull.
8. Curs «Turisme i patrimoni com a motor de desenvolupament a l’Àfrica
subsahariana». En col·laboració amb Veïns sense Fronteres. Del 31 de març al 2 d’abril de
2009 a la sala d’actes de la Fundació ONCE i a l’Escola d’Hoteleria.
9. Curs de la Universitat d’Estiu «Els impactes de la globalització». Amb el suport del
Consolat General dels Estats Units a Barcelona. Del 13 al 17 de juliol de 2009.
10. Organització de la III Olimpíada d’Història 2009. En col·laboració amb el
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. L’acte tingué lloc el 24 d’abril a
l’edifici Ramon Llull del campus universitari i a la Seu universitària d’Eivissa.
11. Col·laboracions amb l’Institut d’Estudis Baleàrics per organitzar mostres de
publicacions i altres activitats.

5.2. Coral Universitat de les Illes Balears i corals filials
Coral Universitat de les Illes Balears
Ha ofert una vintena de concerts a Santiago de Compostel·la, Sevilla, Mallorca, Eivissa i
Formentera. Cal destacar la reexida gira del passat mes d’abril pels Estats Units
(Washington i Nova York), amb el suport organitzatiu de l’Ambaixada d’Espanya a
Washington. Aquests darrers concerts són els més rellevants, atès el repte que ha suposat
representar la Universitat de les Illes Balears als Estats Units. Per una altra banda, cal
esmentar que ha col·laborat en quatre ocasions amb l’Orquestra Simfònica de Balears, en la
temporada de concerts.
Orfeó Universitat de les Illes Balears
Ha ofert set concerts a Mallorca, entre els quals cal destacar el concert d’obertura, a la
Basílica de Sant Francesc, de la VII Setmana Cultural de Setmana Santa.
Cor de Mestres Cantaires
Ha ofert set concerts a Mallorca i l’Alguer, cal destacar aquest darrer, atès que ha suposat
un encontre coral amb altres terres de parla catalana.
Cor de la Universitat Oberta per a Majors
Ha ofert set concerts a Mallorca, entre els quals s’ha de fer especial esment dels dos que
oferí en commemoració del seu cinquè aniversari: un concert de gala a Palma, i un altre a
Campanet, acompanyat per la Coral Universitat de les Illes Balears. Per una altra banda, ha
organitzat, com cada any, el Festival Coral de Primavera (quarta edició).
Cor de Pares i Mares
Ha ofert concerts a Mallorca, al IV Festival Coral de Primavera i al concert de final de curs
acompanyant les Corals Infantils de Joventuts Musicals de Palma.
Coral Juvenil de Joventuts Musicals de Palma
Ha ofert concerts a Mallorca. Ha celebrat el 25è aniversari amb un concert extraordinari al
Teatre Principal de Palma, en què va ser acompanyada per les Corals Infantils de Joventuts
Musicals de Palma i la Coral Universitat de les Illes Balears.
Corals Infantils de Joventuts Musicals de Palma
Han ofert concerts a Mallorca, entre els quals cal destacar l’actuació de la Coral Infantil
Onzetretze al IV Festival Coral de Primavera.
A més, totes les corals conjuntament han participat en els actes següents:
• Missa del Beat Ramon Llull
• Concert de Nadal: el tradicional Concert de Nadal de la UIB celebrat a
l’Auditòrium.
• Inauguració de curs de la UIB
• Inauguració acadèmica dels cursos de llengua catalana a les universitats de
l’exterior
• Acte d’investidura del senyor Felicià Fuster i Jaume com a doctor honoris causa de
la UIB
• Cerimònia de graduació de la UIB

•

Diverses actuacions a les seus i els centres universitaris (Manacor i Eivissa)

5.3. Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR)
Aquest any 2008 la XIII edició de la UIMIR, coordinada acadèmicament per la Universitat
Jaume I de Castelló, ha realitzat vuit cursos al llarg de la setmana de l’1 al 5 de setembre, al
Claustre del Carme a Maó.
Atès el significatiu descens del nombre d’alumnes inscrits, el balanç global dels cursos ha
estat de continuïtat i redefinició.
Encara que s’intenta oferir sempre cursos d’àrees multidisciplinàries per a tot tipus de
persones, aquest any el nombre de matriculats ha baixat un 32%.
Enguany s’hi han matriculat 131 alumnes. La mitjana d’edat és de 39 anys.
La procedència dels alumnes és majoritàriament de Menorca, d’on s’han inscrit 115
persones; en segon lloc, 10 alumnes de Catalunya, 5 del País Valencià, i 1 de Mallorca.
Però les universitats de procedència no coincideixen amb el lloc d’origen, perquè 48
estudien (o han estudiat) en universitats de Catalunya, 16 estudien (o han estudiat) a la UIB,
i 12 estudien (o han estudiat) al País Valencià.
De les universitats espanyoles, hi ha 22 persones, i d’altres universitats, 12. De l’alumnat
matriculat a la UIMIR cal destacar que 21 inscrits no tenen estudis universitaris.
Els mitjans d’informació que més han funcionat enguany han estat l’encartament al Diario
de Menorca i l’Última Hora, amb 47 persones inscrites, hi ha hagut 26 matriculats gràcies
als cartells de la UIMIR; 30 matrícules que han rebut el programa a casa; igualment, la
transmissió de boca en boca ha funcionat per a 35 persones; i la pàgina web de la UIMIR,
per a 23.
Quant al nivell d’estudis, 66 són (o han estat) estudiants de segon cicle, mentre que 31 són
(o han estat) de primer cicle. Només 1 era estudiant de doctorat. Amb batxillerat n’hi havia
13, de formació professional, 10, i 4 feien un postgrau o màster, mentre que 6 persones no
tenien cap tipus d’estudis.
Del total dels alumnes matriculats, 27 han sol·licitat crèdits de lliure configuració, la qual
cosa ens fa pensar que una part important ja no són estudiants universitaris, i 22, els crèdits
de Formació Permanent del Professorat.
El principal motiu d’elecció de l’activitat és, amb diferència, l’interès personal: 56
persones, seguit de l’interès professional: 38, i l’interès acadèmic: 37.
Distribució de l’alumnat per cursos:
Cursos de matí
Envellir amb saviesa

Nre.
31

Percentatge Cursos de capvespre
Nre.
54,38 %
Agenda Local 21 i 9

Percentatge
12,16 %

Ciutadania i bon govern 9
municipal al segle XXI

15,78 %

L’arròs: Des de la cuina 17
mediterrània a l’oriental

29,82 %

TOTALS

57

43,51 %

mobilitat
El canvi climàtic: La
Terra, planeta blau o
vermell?
El valor del silenci en la
cultura contemporània
Entre la igualtat i la
diferència: Les dones i
el poder
Viatges i... més viatges
Algèria i els països
catalans
Podem
reformar
la
Constitució? Els quès i
el com
TOTALS

11

14,86 %

18

24,32 %

15

20,27 %

21
0

28,37 %
0%

0

0%

74

56,48 %

5.4. Universitat Oberta per a Majors (UOM)
UOM a Mallorca
Diplomes de la UOM (campus universitari): de l’1 d’octubre de 2008 a l’1 de juliol de
2009.
— El Diploma Sènior consta de tres cursos: primer i segon, de 160 hores, i tercer, de 180
hores, amb un total de 500 hores lectives.
Total alumnes: 238 alumnes; 161 dones (68%) i 77 homes (32%)
— El Diploma Sènior Superior consta de dos cursos, de 160 hores cadascun, amb un total
de 320 hores lectives. Aquest diploma està dividit en dos itineraris, d’humanitats i de
ciències socials i jurídiques.
Total alumnes: 127 alumnes, 83 dones (65%) i 44 homes (35%)
I Universitat Internacional d’Estiu per a Persones Grans
Es va dur a terme del 6 al 12 de setembre de 2008 al campus universitari.
El nombre d’alumnes participants a la I Universitat Internacional d’Estiu per a Persones
Grans va ser de 75. La procedència dels alumnes és molt variada; els alumnes que hi han
participat cursen a la seva universitat d’origen els programes universitaris per a gent gran
del seu país, i els centres d’on procedeixen són els següents:
— Universitat de Sheffield (Regne Unit).
— Universitat de Strathclyde-Glasgow (Escòcia).
— Universitat de Dortmund (Alemanya).
— Universitat de Bremen (Alemanya).
— Universitat de Lodz (Polònia).
— Universitat de Múrcia (Espanya).
— Universitat de Màlaga (Espanya).
— Universitat Autònoma de Madrid (Espanya).
— UNED (Espanya).
— Universitat de les Illes Balears (Espanya).
Cicle de conferències Europa al teu Abast. La UOM i el CBE et parlen de la Unió
Europea: del 20 d’abril al 28 de maig de 2009.
El nombre de participants matriculats al cicle de conferències ha estat de 97, d’aquests, 62
han obtingut el certificat d’assistència. Dels 97 matriculats, 55 eren alumnes de la UOM.
La UOM als Barris de Palma: del 16 de febrer al 30 de març de 2009.
II edició de La UOM als Barris de Palma: Nou temps per aprendre amb la Universitat i
l’Ajuntament.
És un cicle de conferències que es realitzen en 4 barriades de Palma. L’assistència a tot el
cicle de les quatre barriades de Palma han estat de 310 persones, d’aquestes, 115 han
assistit a 5 o 6 conferències.
La UOM als Pobles de Mallorca: del 23 d’abril al 8 de juny de 2009.
X edició de La UOM als Pobles de Mallorca.

-

És un cicle de conferències que es realitzen en diferents pobles de Mallorca, aquest
curs acadèmic hi han participat 18 municipis.

UOM a Menorca
Diploma Sènior a Menorca (Alaior): de l’1 de desembre de 2008 a l’11 de juny de 2009.
X edició de la UOM a Menorca. És un títol propi de la UIB de 100 hores de durada
desenvolupat en dos cursos acadèmics.
— Programa A: 45 alumnes; 39 dones i 6 homes
— Programa B: 37 alumnes; 28 dones i 9 homes
TOTAL: 82 alumnes; 67 dones (82%) i 15 homes (18%)
Certificat Sènior de la UOM a Ciutadella: del 27 de novembre de 2008 al 31 de març de
2009.
VIII edició del Certificat Sènior de la UOM a Ciutadella, que va consistir en un curs de 50
hores de durada.
Total: 69 alumnes; 55 dones (80%) i 14 homes (20%)
La UOM a Eivissa i Formentera
Diploma Sènior de la UOM a Eivissa: del 3 de desembre de 2008 al 18 de juny de 2009.
X edició de La UOM a Eivissa. És un títol propi de la UIB de 100 hores de durada
desenvolupat en dos cursos acadèmics.
TOTAL: 22 alumnes; 17 dones (77%) i 5 homes (23%)
La UOM als Pobles d’Eivissa: del 6 març al 8 d’abril de 2009.
II edició de La UOM als Pobles d’Eivissa, amb un total de 99 alumnes.
Els pobles participants han estat Sant Antoni de Portmany, Santa Eulària des Riu i Sant
Josep de sa Talaia.
La UOM a Formentera: del 23 de febrer al 18 de desembre de 2009.
I edició de La UOM a Formentera, amb la participació d’una mitjana de 27 alumnes.

6. Activitats institucionals
Obertura de l’any acadèmic 2008-2009 el dia 25 de setembre de 2008 amb la lliçó
inaugural a càrrec del doctor Antoni J. Colom Cañellas, amb el títol «Per una pedagogia
del laberint».
Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2008-2009 de la Seu de la Universitat a Menorca a
càrrec del doctor Antoni J. Colom Cañellas, amb el títol «Per una pedagogia del
laberint», el dia 2 d’octubre de 2007.
Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2008-2009 de la Seu de la Universitat a Eivissa i
Formentera a càrrec del doctor Antoni J. Colom Cañellas, amb el títol «Per una
pedagogia del laberint», el dia 8 d’octubre de 2008.
Celebració de la diada del beat Ramon Llull el dia 27 de novembre de 2007 amb les
activitats següents:
— Missa concelebrada presidida pel vicari general de Mallorca, a la basílica de Sant
Francesc, amb la participació del Cor de Mestres Cantaires.
— Conferència: Lo que sé de Miramar, a càrrec del doctor José María Sevilla
Marcos.
Acte de lliurament dels títols propis de grau, postgrau i CAP de la UIB, de l’any
acadèmic 2007-2008, el dia 18 de novembre de 2008.
Acte de lliurament dels títols propis de grau, postgrau i CAP de la UIB, de l’any
acadèmic 2007-2008, el dia 27 de maig de 2009.
Celebració de la cerimònia de graduació del curs 2008-2009 a Palma, el dia 22 de juliol
de 2009. Enguany, en aquesta cerimònia, a més de lliurar un diploma als nous graduats,
els que han cursat els títols oficials de màsters i els premis extraordinaris de les darreres
promocions, hem incorporat el lliurament d’un diploma als que han obtingut el grau de
doctor l’any 2008.
Celebració de la cerimònia de graduació del curs 2008-2009 a Eivissa i lliurament dels
títols propis de grau, postgrau i CAP de la UIB, de l’any acadèmic 2007-2008, el dia 24
de juliol de 2009.
Celebració de la cerimònia de graduació del curs 2008-2009 a Menorca i lliurament dels
títols propis de grau, postgrau i CAP de la UIB, de l’any acadèmic 2007-2008, el dia 27
de juliol de 2009.
Establiment i enfortiment de relacions amb les institucions de les Illes.
Nova etapa de la revista Enllaç amb la publicació de nous números.

7. Activitats a l’àmbit internacional i de mobilitat universitària
7.1. Mobilitat d’estudiants,
d’administració i serveis

personal

docent

i

investigador

i

personal

Respecte als programes de mobilitat per a l’alumnat, és el programa ERASMUSEstudis el que presenta el màxim nombre d’intercanvis. El curs 2008-2009, s’han signat
a la UIB un total de 196 acords bilaterals ERASMUS, que han generat una oferta
potencial a l’alumnat de 1.153 places per realitzar estudis en l’àmbit europeu. L’acció
ERASMUS per a estudis està finançada per la Comissió Europea, l’OAPEE, la UIB, i el
Ministeri de Ciència i Innovació, entre d’altres.
Durant el curs 2008-2009, 138 alumnes de la UIB, amb un total de 953 mesos d’estada,
han realitzat un intercanvi en aquest programa. Les titulacions en les quals hi ha hagut
més mobilitat han estat: Turisme, Mestre (Llengua Estrangera), Psicologia i Filologia
Anglesa. Els països de destinació més freqüentats pels estudiants de la UIB continuen
sent, com altres anys, Itàlia, Alemanya, els Països Baixos, Suècia i el Regne Unit. Pel
que fa als alumnes provinents d’altres universitats que ha acollit la UIB en aquest
programa, la UIB ha rebut 139 estudiants europeus que, com altres anys, han anat
majoritàriament als estudis de Dret, Filologia Hispànica i Turisme. També es pot
observar que s’han rebut el doble de dones que homes aquest curs. Quant als països
d’origen dels alumnes rebuts, s’observa que els estudiants provenen principalment
d’Alemanya i d’Itàlia, com és ja tradicional a la UIB.
L’acció més recent del programa ERASMUS que s’ha posat en marxa és l’anomenada
acció ERASMUS-Pràctiques, que és gestionada per la CAEB en consorci amb la UIB i
el DOIP, entre d’altres. Han participat en aquesta acció 8 alumnes de la UIB i 7 alumnes
d’altres universitats europees.
Cal destacar que durant el curs 2008-2009 s’ha iniciat un programa de mobilitat nou en
el marc del programa ERASMUS Mundus i la seva acció Finestra de Cooperació
Exterior, el programa Averrois. La Xarxa Averrois és un consorci format per 9
universitats de països del Magrib (Marroc, Tunísia i Algèria) i 11 universitats europees
(de França, Bèlgica, Itàlia i Espanya), que gaudeixen del finançament de la Comissió
Europea per dur a terme un programa d’intercanvi d’estudiants, personal docent i
investigador i personal d’administració i serveis. La UIB forma part d’aquest consorci,
fet que li ha permès rebre durant aquest curs 9 estudiants, un professor i un membre del
PAS del Magrib. Al mateix temps, la UIB ha enviat un professor i 2 alumnes cap a
aquestes universitats magribines.
Els estudiants de la UIB tenen també l’oportunitat d’anar a estudiar a universitats que
són fora de l’àmbit del programa ERASMUS. Els convenis d’intercanvi d’estudiants
provinents dels acords bilaterals de col·laboració entre universitats i també la pertinença
a xarxes universitàries com CINDA i ISEP permeten enviar i rebre estudiants
d’Amèrica Llatina, els Estats Units, Canadà i Europa. Durant aquest curs, 20 estudiants
de la UIB han fet un intercanvi a l’estranger a través d’aquestes convocatòries, mentre
que la UIB ha rebut un total de 40 estudiants.
Els estudiants de la UIB que participen en algun d’aquests programes disposen de
beques i ajuts complementaris convocats, conjuntament amb la UIB, per institucions i

empreses; entre d’altres, la Fundació Bancaja, la Direcció General d’Universitat del
Govern balear, el Banc de Santander i l’Ajuntament de Palma.
Fora dels programes d’intercanvi, és possible també fer estades d’estudis a la UIB a
través de la figura d’alumne visitant i dels programes específics que es desenvolupen a
demanda d’alguna universitat estrangera. En aquest sentit, la UIB ha rebut 6 alumnes
visitants, 56 alumnes en el programa per a l’alumnat d’universitats de la Federació
Russa, 5 en el programa amb el College of the Holly Cross (EUA), 20 en el programa
amb la Universitat Loyola (EUA) i 23 en el programa per a l’alumnat del Council on
International Educational Exchange - CIEE (EUA).
A banda de la mobilitat internacional, el Vicerectorat de Relacions Internacionals i
Mobilitat Universitària gestiona i promou el programa de mobilitat SICUE i el seu
programa de beques Sèneca, com també el programa DRAC. El programa SICUE de
mobilitat entre universitats de l’Estat espanyol té una acceptació creixent entre els
alumnes de la UIB. La dotació econòmica de la beca Sèneca ha estat, per a l’any
acadèmic 2008-2009, de 500 euros mensuals més un ajut únic de 200 euros per a
desplaçaments. El curs 2008-2009 la UIB ha tingut 95 alumnes acollits en aquest
programa i ha rebut 32 alumnes procedents d’altres universitats de l’Estat. El programa
DRAC, que promou la mobilitat entre les universitat de la Xarxa Vives, ha permès fer
estades de caire divers a 30 estudiants.
La forta implicació de la UIB en el procés de creació de l’espai europeu d’educació
superior i la subsegüent adaptació dels estudis a les noves directrius, ha fet del tot
necessari el foment de la participació del professorat i del personal d’administració en
programes de mobilitat que els permetessin conèixer altres experiències. Així, durant el
curs 2008-2009, s’han posat en marxa les convocatòries corresponents a la nova acció
ERASMUS-Formació i la ja consolidada acció ERASMUS-Docència. Amb aquestes
dues accions 40 professors, 10 en la primera acció i 30 en la segona, i 3 membres del
PAS han visitat universitats europees, on han fet estades d’una setmana.
També s’han promogut les visites de professors i personal d’administració a universitats
fora de l’àmbit europeu, tant amb el programa propi d’ajuts per a activitats relacionades
amb convenis, al qual s’han acollit 9 professors de la UIB i a través del qual s’han rebut
8 professors d’altres universitats, com amb la convocatòria pròpia de mobilitat per a
formació del PAS de la UIB en universitats que no pertanyin a l’espai europeu
d’educació superior, al qual s’han acollit 2 PAS de la UIB, i mitjançant el qual se n’ha
rebut 1.

7.2. Cooperació interuniversitària internacional
L’estratègia d’internacionalització de la UIB té en compte com a línia de treball
imprescindible la consolidació de les relacions de col·laboració amb altres universitats i
l’impuls de noves relacions. Les noves relacions s’inicien habitualment amb la firma de
convenis marc bilaterals de col·laboració. Durant el curs 2008-2009 s’han firmat 10
nous acords marc, 5 amb universitats iberoamericanes, 2 amb la Federació Russa, 2 amb
universitats europees i 1 amb una institució xinesa. Cal destacar que alguns d’aquests
acords tenen com a objectiu, a més de l’intercanvi d’estudiants, l’establiment de
titulacions conjuntes o dobles entre les universitats firmants.
En l’àmbit de la cooperació interuniversitària, els programes amb l’Agència Espanyola
de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) tenen una llarga tradició
a la UIB. Aquesta convocatòria anual pretén impulsar i fomentar vincles estables per
dur a terme activitats de docència i de recerca conjunta entre equips de la UIB i d’altres
universitats, en l’àmbit d’Iberoamèrica (PCI-Iberoamèrica) i dels països del Mediterrani
(PCI-Mediterrani).
A més, la UIB ha acollit la reunió anual del Consell d’Administració de la Xarxa
Thethys, integrada per universitats i associacions internacionals de la conca
mediterrània.

7.3. Promoció de la internacionalització
Les activitats dutes a terme per promocionar la internacionalització de la UIB pretenen
arribar als diferents col·lectius de la UIB. Pel que respecta al col·lectiu d’estudiants, el
programa Estudia Assignatures en Anglès ha ofert 44 assignatures aquest curs.
D’aquestes, 32 formaven part dels estudis de Filologia Anglesa i s’han ofert com a
matèries de lliure configuració a la resta d’alumnat de la UIB; i 12 s’han ofert
específicament en el marc d’aquest programa. Aquestes assignatures resulten atractives
tant per als alumnes de la UIB com per als estudiants que es reben en programes de
mobilitat. Un total de 316 alumnes s’han matriculat en alguna d’aquestes assignatures.
Per una altra banda, el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària
ha organitzat també diversos cursos de llengües estrangeres per al professorat, al mateix
temps que ha donat suport a la iniciativa de la Facultat d’Economia i Empresa d’oferir
un itinerari d’assignatures en anglès en els nous graus d’Economia i d’Administració i
Direcció d’Empreses destinant una partida pressupostària a la formació lingüística en
anglès dels professors i alumnes implicats en aquesta iniciativa.

7.4. Programes de mobilitat
ALUMNAT
I. Evolució del nombre d’alumnes en programes de mobilitat en el període 2004-2009
Alumnat participant en el conjunt de programes de
mobilitat

Nombre d'alumnes

600
Enviam

500

Rebem

Total

2004-2005

128

148

276

400

Enviam

2005-2006

210

156

366

300

Rebem

2006-2007

225

197

422

200

Total

2007-2008

236

192

428

2008-2009

295

230

525

Enviam

Rebem

100
0
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
Curs

Alumnat participant en els programes ERASMUSEstudis i ERASMUS-Pràctiques*

Nombre d'alumnes

350
300
250

Total

Enviam

2004-2005

89

95

184

Rebem

2005-2006

125

111

236

Total

2006-2007

124

137

261

50

2007-2008

139

128

267

0

2008-2009

146

146

292

Enviam

Rebem

200
150
100

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
Curs

* L’acció ERASMUS-Pràctiques s’inicia el curs 2007-2008

Alumnat participant en el programa SICUE

Nombre d'alumnes

140
120
100

Enviam

80

Rebem

60

Total

40
20

Total

2004-2005

33

25

58

2005-2006

57

16

73

2006-2007

64

20

84

2007-2008

54

21

75

2008-2009

95

32

127

0
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
Curs
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II. Mobilitat de l’alumnat durant el curs 2008-2009
1. Programes ERASMUS-Estudis i ERASMUS-Pràctiques
1.1. Alumnat que envia la UIB

1.2. Alumnat que rep la UIB

Països de destinació dels estudiants de la UIB.

Països d’origen dels alumnes rebuts.

País
Alemanya
Àustria
Bèlgica
Finlàndia
França
Holanda
Irlanda
Itàlia
Malta
Portugal
Regne Unit
Romania
Suècia
TOTAL

Homes
17
2
4
⎯
1
7
1
5
⎯
2
5
1
7
52

Dones
20
3
1
3
5
8
3
32
1
4
7
⎯
7
94

Total
37
5
5
3
6
15
4
37
1
6
12
1
14
146

País
Alemanya
Àustria
Bèlgica
Bulgària
Dinamarca
Eslovàquia
Eslovènia
França
Grècia
Holanda
Itàlia
Lituània
Polònia
Portugal
Regne Unit
República Txeca
Romania
Suècia
TOTAL

Homes
6
2
0
2
1
0
1
8
1
1
10
1
4
1
1
1
0
4
44

Dones
39
4
2
4
0
2
1
5
2
6
19
0
5
7
1
0
2
3
102

Total
45
6
2
6
1
2
2
13
3
7
29
1
9
8
2
1
2
7
146

1.3. Distribució dels estudiants enviats i rebuts per centre
Enviam
Centre
Homes Dones Total
Facultat d’Educació
6
26
32
Facultat de Psicologia
3
7
10
Facultat de Dret
3
5
8
Facultat de Filosofia i Lletres
6
19
25
Facultat de Ciències Econòmiques i
3
3
6
Empresarials
Facultat de Ciències
2
8
10
Escola Universitària de Turisme
10
11
21
Escola Universitària d’Estudis
6
2
8
Empresarials
Escola Universitària d’Infermeria i
5
5
⎯
Fisioteràpia
Escola Politècnica Superior
7
2
9
Escola Universitària de Turisme
⎯
⎯
⎯
Felipe Moreno
Escola d’Hoteleria de les Illes
6
6
12
Balears
TOTAL
52
94
146

Rebem
Homes Dones
2
8
8
⎯
2
8
8
32

Total
10
8
10
40

13

10

23

6
5

9
20

15
25

1

1

2

⎯

⎯

⎯

7

3

10

⎯

1

1

⎯

2

2

44

102

146

2. Programa SICUE-Sèneca
2

2.1. Alumnat que envia la UIB
Distribució dels alumnes per universitat de destinació.
Universitat
Catalunya
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Rovira i Virgili
UPC. Escola Universitària d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
UPC. Facultat d’Informàtica de Barcelona
Aragó
Universitat de Saragossa
País Basc
EHU. Escola Universitària de Magisteri de Bilbao
EHU. Escola Universitària d’Enginyeria de Vitòria-Gasteiz
Illes Canàries
Universitat de La Laguna
Madrid
Universitat Autònoma de Madrid
Universitat Complutense de Madrid
Universitat Rey Juan Carlos
Universitat d’Alcalá de Henares
Universitat Pontifícia de Comillas
Andalusia
Universitat de Cadis
Universitat de Granada
Universitat de Sevilla
Universitat Pablo de Olavide
Universitat de Màlaga
Múrcia
Universitat de Múrcia
Astúries
Universitat d’Oviedo
Galícia
Universitat de Santiago de Compostel·la
Universitat de Vigo
Castella i Lleó
Universitat de Salamanca
Universitat de Valladolid
Comunitat Valenciana
Universitat de València (Estudi General)
TOTAL

Total
5
24
3
2
1
1
3
1
2
5
2
3
2
1
2
10
3
2
1
2
6
1
3
8
1
1
95

2.2. Alumnat que rep la UIB
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Distribució dels alumnes per universitat d’origen.
Universitat
Catalunya
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Galícia
Universitat de la Corunya
Universitat de Vigo
Comunitat Valenciana
Universitat de València (Estudi General)
Universitat Jaume I
Andalusia
Universitat de Granada
País Basc
EHU. Escola Universitària de Magisteri de Bilbao
EHU. Facultat de Ciència i Tecnologia
EHU. Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de Sant Sebastià
Cantàbria
Universitat de Cantàbria
Navarra
Universitat Pública de Navarra
Madrid
Universitat Complutense de Madrid
Universitat d’Alcalá de Henares
Castella-la Manxa
Universitat de Castella-la Manxa
TOTAL

Total
4
3
3
3
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
32

2.3. Distribució dels estudiants enviats i rebuts per centre i beques Sèneca obtingudes
Enviam
Centre
Facultat d’Educació
Facultat de Psicologia
Facultat de Dret
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials
Facultat de Ciències
Escola Universitària de Turisme
Escola Universitària d’Estudis
Empresarials
Escola Universitària d’Infermeria
i Fisioteràpia
Escola Politècnica Superior

Homes
4
2
⎯
10

Rebem
Total
Dones Total amb Homes Dones
Sèneca
21
11
2
6
17
9
3
2
7
⎯
4
3
1
2
4
17
8
4
7
⎯

Total
8
2
3
4

Total
amb
Sèneca
5
1
2
1

1

2

3

1

2

6
1

7
1

13
2

6
⎯

1
⎯

3
⎯

4
⎯

3
⎯

⎯

1

1

1

⎯

⎯

⎯

⎯

6

8

14

10

⎯

5

5

1

7

4

11

9

1

3

4

1

2

4

TOTAL

37

58

95

52

7

25

32

14

3. Programa DRAC
Distribució d’ajuts DRAC concedits en cada una de les accions.
Acció
DRAC-Estiu
DRAC-Hivern (estades curtes)
DRAC-Hivern (estades llargues)
DRAC - Formació Avançada
TOTAL

Homes
6
4
2
5
17

Dones
7
4
0
2
13

Total
13
8
2
7
30

4. Altres programes d’intercanvi
4.1. Alumnat que envia la UIB
Distribució dels alumnes per universitat de destinació i programa.
País i universitat
Alemanya:
— Fachhochschule Kiel
Argentina:
— Universitat Nacional de La Plata
— Universitat Nacional del Sud
Canadà:
— Centennial College
EUA:
— Universitat de Texas a Austin
— Universitat de Wisconsin a Stout
— Universitat Estatal de San Diego
Itàlia:
— Universitat de Gènova
— Universitat de Macerata
Marroc:
— Universitat Abdelmalek Essaâdi
Mèxic:
— Universitat de Guanajuato
Panamà:
— Universitat de Panamà
Regne Unit:
— Universitat de Cardiff (Gal·les)
República Dominicana:
— Institut Tecnològic de Santo Domingo
Suïssa:
— Universitat de Berna
Tunísia:
— Universitat de Susa
Xile:
— Universitat Diego Portales
Total

Programa

Total

— Alumnat visitant

1

— Convenis bilaterals

5

— Convenis bilaterals

1

— Convenis bilaterals
— ISEP

5

— CINDA
— Alumnat visitant

3

— Averrois

1

— Convenis bilaterals

1

— CINDA

1

— Alumnat visitant

1

— CINDA

2

— Convenis bilaterals

2

— Averrois

1

— Convenis bilaterals

1
25

4.2. Alumnat que rep la UIB
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Distribució dels alumnes per universitat d’origen i programa.
País i universitat
Alemanya:
— Academy for Management Assistants. Lippstadt
— International Business School. Lippstadt
— Europaïsche Fachhochschule Brühl
— Universitat Johann Wolfgang Goethe
— Universitat del Ruhr a Bochum
Argentina:
— Universitat Nacional de La Plata
— Universitat Nacional del Sud
Àustria:
— Universitat d’Innsbruck
Brasil:
— Centre Universitari Feevale
— Universitat de São Paulo
Colòmbia:
— Universitat de Los Andes
Equador:
— Universitat Estatal de Bolívar
EUA:
— Universitat de Wisconsin a Stout
— Universitat Central de Washington
— Universitat Estatal Apalatxiana
Federació Russa:
— Universitat Estatal de Gestió
— Universitat Russa de l’Amistat dels Pobles
Marroc:
— Universitat Abdelmalek Essaâdi
Mèxic:
— Institut Tecnològic de Monterrey
— Universitat Autònoma de Baixa Califòrnia
República Txeca:
— Universitas Carolina
Suïssa:
— Universitat de Berna
Total

Programa

Total

— Convenis bilaterals
— Alumnat visitant

5

— Convenis bilaterals

3

— Alumnat visitant

2

— Convenis bilaterals
— CINDA

7

— CINDA

1

— Convenis bilaterals

2

— Convenis bilaterals
— ISEP

4

— Convenis bilaterals

16

— Averrois

9

— Convenis bilaterals

4

— Alumnat visitant

1

— Convenis bilaterals

2
56

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Distribució del PDI i PAS enviat i rebut per país de destinació i origen i per programa.
País de destinació
Alemanya
Algèria
Argentina
Àustria
Bèlgica
França
Grècia

Programa
ERASMUS-Docència
ERASMUS-Formació (PAS)
Averrois (PDI)
Convocatòria Vicerectorat (PAS)
ERASMUS-Docència
ERASMUS-Formació (PDI)
ERASMUS-Docència
ERASMUS-Docència
ERASMUS-Formació (PDI)
ERASMUS-Docència

Enviat Rebut

Total

1

6

7

⎯
1

1
1

1
2

5

⎯

5

1

⎯

1

6

⎯

6

1

⎯

1

6

ERASMUS-Docència
ERASMUS-Formació (PDI)
Averrois (PDI i PAS)
Convocatòria Vicerectorat (PAS)
ERASMUS-Formació (PAS)
ERASMUS-Docència
ERASMUS-Docència
ERASMUS-Formació
ERASMUS-Docència
Programa DRAC (PDI)

Itàlia
Marroc
Mèxic
Noruega
Polònia
Portugal
Regne Unit
Romania
Espanya
TOTAL

8

⎯

8

⎯
1
2
5
2
5
1
6
45

2
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
10

2
1
2
5
2
5
1
6
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PROGRAMES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Programes amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament
(AECID)
Programa AECID

Departament

Tipus de projecte

Universitat contrapart

PCI-Iberoamèrica

Pedagogia Aplicada i Psicologia
de l'Educació

Projecte conjunt de
recerca A/018841/08

Universitat de Tarapaca
(Xile)

PCI-Iberoamèrica

Ciències Matemàtiques i
Informàtica

Projecte conjunt de
recerca A/019528/08

Universitat Nacional de
Quilmes (Argentina)

PCI-Iberoamèrica

Ciències Matemàtiques i
Informàtica

Acció
complementària
C/020306/08

Universitat de l’Havana
(Cuba)

PCI-Iberoamèrica

Pedagogia Aplicada i Psicologia
de l'Educació

Acció integrada
D/017590/08

Universitat Nacional de la
Patagònia Austral
(Argentina)

PCI-Mediterrani

Ciències Matemàtiques i
Informàtica

Projecte conjunt de
recerca A/020297/08

Universitat de Bugia
(Algèria)

PCI-Mediterrani

Ciències Matemàtiques i
Informàtica

Acció
complementària
B/016677/08

Universitat del Caire (Egipte)

PCI-Mediterrani

Física

Projecte conjunt de
recerca A/020301/08

Universitat Jordana de
Ciència i Tecnologia
(Jordània)

PCI-Mediterrani

Ciències de la Terra

Projecte conjunt de
recerca A/016880/08

Universitat Abdelmalek
Essâadi (Marroc)

PCI-Mediterrani

Biologia

Projecte conjunt de
recerca A/016318/08

Institut de les Regions Àrides
(IRA) (Tunísia)

Beques MAEC-AECID
El 2008-2009 s’han atorgat vuit beques: cinc per a estudis de doctorat (tres beques noves i dues
renovacions), dues per a màster i una per realitzar investigació postdoctoral.
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8. Activitat econonomicoadministrativa
8.1. Aspectes de caràcter general
a) S’han convocat proves selectives per a l’ingrés a l’escala de gestió, subgrup A2, dels
cossos generals, pel torn restringit.
b) S’ha resolt el concurs per a la provisió de llocs de treball de personal funcionari de
la Universitat pel sistema de concurs de mèrits i concurs específic (places ofertes:
173, places adjudicades: 95).
c) S’han realitzat diverses convocatòries per a la provisió de places de forma
provisional en comissió de serveis (total places ofertes a data d’avui: 41, de les quals
una ha quedat deserta i 23 s’han adjudicat a persones que no havien obtingut cap
plaça al darrer concurs).
d) S’ha convocat la tercera convocatòria per a la promoció horitzontal interna de
personal laboral fix, per a l’ingrés als cossos específics de funcionaris de la
Universitat (darrera convocatòria del procés iniciat l’any 2006).
e) S’ha continuat fent cursos del Pla de formació, atenent especialment les necessitats
de formació en espai europeu d’educació superior, idiomes...
f) S’ha convocat un concurs per a la provisió d’un lloc de treball pel sistema de lliure
designació entre el personal funcionari d’aquesta universitat (cap del Servei de
Relacions Internacionals).
g) S’han convocat proves selectives per a l’ingrés al grup d’agrupacions professionals,
escala d’ajudants de suport d’administració de la Universitat de les Illes Balears,
torn lliure, per la reserva especial per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o
amb sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana.
h) S’han convocat proves selectives per a l’ingrés a l’escala administrativa, subgrup
C1, dels cossos generals, pel torn restringit. I per a l’ingrés a diverses escales dels
subgrups A1 i A2, dels cossos específics, també pel torn restringit.
i) S’ha continuat amb l’adequació de les aules a l’espai europeu d’educació superior
(EEES), amb la substitució de mobiliari fix per mòbil i la dotació de
videoprojectors.
j) Finalització de la construcció i l’equipament de l’edifici destinat a instituts
d’investigació, cofinançat amb fons FEDER, de la CAIB i fons propis de la UIB.
k) Rehabilitació, modernització i adequació als requeriments de seguretat dels
laboratoris antics de Química, Física, Biologia, Fisiologia Vegetal i Radioisòtops.

l) Habilitació de l’espai per al Laboratori de Domòtica (edifici Anselm Turmeda).
m) S’han realitzat millores diverses a l’edifici de la Seu d’Eivissa i Formentera.
n) En general s’han continuat dedicant recursos a impulsar tot el que representa el
procés d’adaptació de l’EEES: formació del professorat, promoció de la mobilitat
nacional i internacional d’alumnat, professorat i PAS. També en aquesta línia s’ha
creat una nova partida de Projectes d’Innovació Pedagògica.
o) S’ha creat un Programa de beques de postgrau dotat amb 100.000 euros, destinat a
crear els incentius necessaris per atreure alumnes de postgrau cap a la UIB.
p) S’ha incrementat en 50.000 euros la partida d’alumnes col·laboradors amb l’objectiu
que els alumnes de postgrau facin tasques de tutorització dels alumnes de grau. Per
altra part, també s’ha incrementat aquesta partida per així destinar alumnes
col·laboradors a les biblioteques de Menorca i d’Eivissa i Formentera.
q) S’ha posat en marxa un servei gratuït de bus circular dins el campus, vinculat al
metro i amb la intenció de donar un impuls per a l’ús del transport públic per part de
la comunitat universitària (actuació cofinançada amb l’EMT de Palma i la
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori).
r) S’han dut a terme les obres de reforma de l'edifici Sa Riera per a la nova ubicació de
l'Institut de Ciències de l'Educació, la sala de lectura i la cafeteria.
s) S’han realitzat millores a les instal·lacions esportives del campus, concretament s’ha
dut a terme la substitució de la gespa artificial del camp de futbol.
t) S’ha posat en marxa el concurs per a les obres d’ampliació del Centre de
Tecnologies de la Informació.
u) S’han posat en marxa diversos processos de gestió acadèmica, de recursos humans i
econòmics encaminats a facilitar l’accés electrònic dels nostres usuaris (interns i
externs) a l’administració de la UIB.
v) S’ha continuat amb el sistema de fotografia electrònica per a l’elaboració dels
carnets d’estudiant, tasca que aquest any es durà a terme a les mateixes secretaries
dels centres.
w) S’ha continuat amb l’acord amb Universia per a la impartició de cursos de formació
continuada a través del seu portal i del projecte todos.es.

8.2. Activitats de caràcter específic
8.2.1. Pla de formació
1. Balanç del total d’accions formatives. Any 2009 (a 30/06)
1.1. Total d'accions formatives corresponents a 2009
Accions planificades (tot l’any):

78

Cost planificat:

47.075,00€

Acciones realitzats (a 30/06):

43

Cost realitzats:
33.600,00€
Cost material:
667,12€
Cost total (a 30/06): 34.267,12€

1.2. Total d'accions formatives realitzades
(excepte les obligatòries del mòdul 11)
Accions planificades (a 30/06):
Accions realitzats (a 30/06):

64
42

Grau d’execució del pla: 67,19%

Total hores/accions realitzats: 545
Total PAS i PDI (a 01/01): 1.921

Total hores/admesos:
13.012
Mitjana hores/PAS i PDI: 6,77

Total PAS (a 01/01): 742

Total hores/PAS:
Mitjana hores/PAS:

12.504
16,85

Total PDI (a 01/01):1.179

Total hores/PDI:
Mitjana hores/PDI:

508
0,43

Places ofertes1: 1.073
1.051
Admesos2:

Inscrits:
1.770
Sol·licituds satisfetes: 59,38%
Places cobertes:
97,95%
Certificats aprof./admesos: 41,77%
Certificats assistència/admesos:

Certificats d’aprofitament: 439
Certificats d’assistència: 370
35,20%
Cost: 33.600 €
Valoració global (mitjana):
Escala 0 al 4

3,23

Cursos avaluats:

Cursos la valoració global positiva dels quals correspon al 4:
Cursos la valoració global positiva dels quals supera el 3:
Cursos la valoració global positiva dels quals no arriba al 2:

1
Les dades inclouen l’ampliació del nombre de places acordat per la Subcomissió de Formació a la sessió
extraordinària del dia 6 de febrer de 2009.
2
S’hi inclouen totes les persones que han estat admeses als cursos, tant si ha estat en primera instància com
si ha estat per renúncia d’una altra persona admesa.

40

0
28
1

1.3. Total d'accions formatives anul·lades (excepte puntuals i obligatòries)
Accions anul·lats:

7

Hores anul·lades:

56

Places anul·lades: 185
Inscrits : 28
Cost total: 3.540 €
1.4. Total d'accions formatives obligatòries del mòdul 11 realitzades
Accions obligatoris planificades:

14

Accions obligatoris realitzats:

1

Total hores/accions realitzats:

2

Places convocades: 3
Certificats d’assistència:3

Grau d’execució del pla: 7,14%

Certificats/convocats:

100%

Cost total: 0 €
Valoració global:

Cursos avaluats:

1.5. Altres accions formatives organitzades a 30/06
Sessions formatives sobre la formació de guies docents
Sessions:
Total hores:

6
12

Alumnes:

137

Certificats d’assistència:

137

0

8.2.2. Acció social
Distribució i assignació d'imports d'ajudes al personal any 2008
CONCEPTE
Pòlissa de vida col·lectiva (Mapfre)
Assegurances professors convidats
Ajuda per a minusvàlids
Ajuda per a viduïtat
Ajuda per a orfenesa
Ajuda pera a estudis oficials
Ajudes per a assistència sanitària
Ajuda extraordinària Joana M. Escartín
TOTAL

IMPORT
33.996,73
3.500,00
3.827,50
1.352,27
0,00
23.537,56
44.737,73
1.200,00
112.151,79

9. Campus universitari i infraestructures
9.1. Actuacions del Vicerectorat d’Estudiants i Campus
Coparticipació amb la Caixa de Balears, «Sa Nostra», per a la convocatòria de les
beques per a ampliació d’estudis a l’estranger.
Coparticipació amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, «la Caixa», per a
la convocatòria de les beques per a ampliació d’estudis a l’estranger.
Manteniment del programa Amics i Amigues de la UIB.
Elaboració de l’agenda de l’estudiant amb la Cadena SER.
Continuació del Programa d’Orientació Educativa i d’Assessorament Personal de
la UIB (PROA)

9.2. Infraestructures universitàries
Inauguració del nou edifici per als instituts de recerca. Fa aproximadament 2.800 m2,
disposa, entre d’altres espais, de 12 laboratoris i 43 despatxos i acull els instituts
IUNICS i IFISC, i el Servei de SIG i Teledetecció.
S’ha iniciat, amb la fase de licitació pública, el procés per a la construcció, durant el
proper curs acadèmic, de l’ampliació de l’edifici del Centre de Tecnologies de la
Informació, que suposarà una ampliació de l’actual en 900 m2 aproximadament per
donar resposta al creixement del centre.
Quant als edificis existents, s’han portat a terme fonamentalment actuacions lligades a
quatre programes: adaptació d’aules i laboratoris docents a l’EEES; laboratoris de
recerca; infraestructures d’edificis antics; i prevenció de riscs laborals i supressió de
barreres arquitectòniques.
1. Les actuacions lligades a l’EEES han suposat, durant el curs 2008-2009, l’adaptació
de 59 aules docents i de 5 laboratoris i seminaris de pràctiques. Aquestes actuacions
comprenen el canvi de mobiliari fix per flexible, la instal·lació de canons fixos de
projecció, la divisió d’algunes aules grans, l’eliminació de tarimes i fins i tot la
construcció de noves aules en espais que tenien un altre ús. Gràcies a aquestes
actuacions, i a les desenvolupades els anys anteriors, la UIB té adaptades a les noves
metodologies d’ensenyament la pràctica totalitat de les aules. A més a més, també en
relació amb millores de les infraestructures d’aules, s’ha construït el Tecnolab, un
laboratori de tecnologia per apropar els alumnes de secundària als estudis d’Enginyeria,
i una nova aula experimental per a pràctiques, recerca i activitats de demostració
relacionades principalment amb producció vegetal i enginyeria agroforestal.
2. Les obres en laboratoris de recerca han suposat millores en nou laboratoris,
fonamentalment per actualitzar els més antics i per adaptar les seves instal·lacions a les
mesures actuals de seguretat i salut en el treball. A més a més, s’ha construït un nou
laboratori de Domòtica.
3. Les actuacions als edificis antics inclouen millores de les instal·lacions de
climatització, actuacions sobre problemes de cobertes i humitats, renovació dels
laboratoris més antics, adaptació d’aules, adequació i arranjament de despatxos vells i la
creació de nous en reformar espais ja existents. En total s’han creat deu despatxos nous
als edificis Guillem Colom Casasnovas i Mateu Orfila i Rotger i s’han millorat les
condicions de vuitanta als edificis Ramon Llull, Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom
i Casasnovas. A la Seu d’Eivissa han tingut lloc operacions integrals de manteniment
com la impermeabilització de la terrassa, la instal·lació de noves lluminàries, la
instal·lació un nou grup de pressió contra incendis, i el manteniment dels elements de
fusta a la façana.
4. En relació amb la prevenció de riscs laborals als edificis, s’han posat noves
centraletes i nous sistemes de detecció d’incendis, s’ha millorat la senyalització, s’han
construït noves sortides d’emergències als edificis Ramon Llull i Mateu Orfila i Rotger,
s’han adaptat a les actuals mesures de seguretat i salut al treball les instal·lacions de
diversos laboratoris i s’han instal·lat noves vitrines de gasos en laboratoris químics.
Finalment s’ha continuat també la feina dels últims anys lligada a la supressió de

barreres arquitectòniques. En concret, s’han instal·lat portes automàtiques als edificis
Gaspar Melchor de Jovellanos i Ramon Llull per facilitar l’entrada a persones amb
mobilitat reduïda.

10. Serveis a la comunitat universitària
10.1. Serveis generals
10.1.1. Centre de Tecnologies de la Informació
El Centre de Tecnologies de la Informació (CTI) realitza tasques, projectes i desenvolupaments per
poder millorar els serveis que ofereix a la comunitat universitària, tot això amb la modificació i/o la
renovació de les infraestructures tecnològiques, desenvolupaments propis o integració de les
aplicacions externes, projectes que analitzen i dissenyen solucions segons els requeriments dels
usuaris de la Universitat.
En aquesta línia s’ha creat un catàleg de serveis que presenta els serveis i les eines que el CTI
ofereix als usuaris. Aquest catàleg pretén afavorir el coneixement i la difusió dels serveis, facilitarne la localització i donar-ne informació.
Per posar a disposició dels usuaris una finestreta única i promoure la qualitat dels serveis que
proporciona, el CTI ha creat una àrea nova, que s’anomena àrea d’atenció a usuaris, que centralitza
la informació i canalitza els problemes, incidències i suggeriments dels usuaris per conèixer en tot
moment les necessitats que tenen i donar-los resposta al més aviat possible.
A continuació es presenten les novetats i actuacions realitzades durant aquest curs acadèmic en els
àmbits següents:
INFRAESTRUCTURA
Servidors i software intermediari
— S'han provat dues noves línies d’arquitectura per als servidors que suporten els serveis
corporatius de BD i correu electrònic (x86 Vs Itanium2).
— S'ha implementat una nova arquitectura de servidors i software de base per a la UIB Digital
que substitueix la de l'anterior intranet.
— Consolidació d’una infraestructura d’hostatge web LAMP per als investigadors.
— Implementació d’un sistema d’emmagatzematge de baix cost iSCSI amb software de gestió
Open Source.
— Actuacions realitzades a la plataforma de teleeducació (Moodle): actualització en la versió
1.9.5, desenvolupament d'un sistema de quotes de disc i proves de nova arquitectura per a alta
disponibilitat.
— Desenvolupament del portal de la UIB Digital com a evolució natural de la intranet.
Aules informàtiques
Actualització del programari de gestió d'imatges dels PC de les aules a Tívoli/Rembo versió 5, i
obertura d'una nova aula a l'edifici d'unió M. Orfila i Rotger - G. Colom Casasnovas.
Xarxes i comunicacions
— Implantació d’un sistema de balancejadors IP i acceleradors SSL per a la millora de la
disponibilitat dels serveis telemàtics.
— Millora de la segmentació lògica de la xarxa d’ordinadors de la Universitat. Fase 1.
— Instal·lació de la xarxa de comunicacions de dades del nou edifici d’unió i de l’ampliació del
cientificotècnic (instituts universitaris de recerca).
— Posada en marxa d’una ampliació del servei de connexió a través de VPN (Virtual Private
Network) que permet als usuaris accedir remotament i de forma segura als recursos
informàtics interns de la xarxa de la Universitat.

DESENVOLUPAMENTS I PROJECTES
Desenvolupaments
— S'ha desenvolupat la segona fase d'automatrícula per a l'alumnat, experiència pilot per a un
col·lectiu d’alumnes reduït que inicien els estudis, i automatrícula per Internet per a la resta
d’alumnat amb la possibilitat de pagar amb targeta.
— Titulacions de grau i postgrau: adaptació del programa Àgora per a l’expedició de títols de
postgrau segons la normativa adaptada a aquestes titulacions i per incloure els nous
procediments de transferència i reconeixement de crèdits de les titulacions de grau i postgrau.
— Realització d’un nou programari per a l’edició i la publicació de les guies docents de les
titulacions de grau i postgrau.
— Cronogrames: elaboració d’un programari per a la gestió de cronogrames.
— Tutories de matrícula i de carrera: realització d’un nou programari per a la gestió de les noves
tutories de matrícula i de carrera emprant, entre altres eines, les aules virtuals.
— Implantació de la nova targeta universitària amb, entre altres avantatges, la possibilitat de
gestionar certificats digitals, necessaris per a la signatura d’actes acadèmiques i del DNI
electrònic. Fase 1.
— Primera fase per millorar l’aplicació «protector» que controla l’accés als ordinadors.
— Catàleg de serveis: dinàmicament es publica la informació que interessi de les fitxes per a
cada un dels serveis que ofereix el CTI.
— S’ha desenvolupat una nova funcionalitat a la intranet per fer sol·licituds i tràmits electrònics
a la UIB. Es va posar en funcionament el 2 de juny de 2008.
Projectes
— Projecte de consolidació d’usuari únic:
— Implementació de la gestió d’identitat corporativa i integració a la plataforma dels serveis
intranet, Moodle, Wi-Fi, VPN
— Inici de la integració del domini Windows i del correu electrònic per al personal
d'administració i serveis
— Pilot per incloure la virtualització (VDI) a les aules d'informàtica
— Nou sistema de captura massiva de dades (escàner i tecnologies OMR, OCR, ICR, etc.)
— Projecte per adaptar la teleeducació a l'espai europeu d'educació superior (EEES)
— Avaluació d’un sistema correlador d’incidències de seguretat
— Anàlisi de les necessitats d’un programari per gestionar cursos de forma genèrica, que englobi
qualsevol tipus de cursos gestionats actualment per la FUEIB i per l’ICE
— Disseny de la nova infraestructura de control horari de la Universitat.
INDICADORS
En aquest any acadèmic el nombre d'accessos diaris d’usuaris a la intranet s'ha incrementat un 35
per cent respecte a l'any anterior.
El nombre de sol·licituds electròniques realitzades a la intranet des de setembre de 2008 fins a juny
de 2009 és de 15.748.
Des d'octubre de 2008, el nombre de comptes creats pel servei de Wi-Fi és de 2.702 d'un total de
7.803, i els creats pel servei de VPN és de 155 d'un total de 566.
Aules informàtiques
NOMBRE D'AULES
NOMBRE D'ORDINADORS

22
604

RÀTIO D’ALUMNES DE LA UIB PER ORDINADOR
NOMBRE D'ALUMNES COL·LABORADORS
NOMBRE DE BEQUES
NOMBRE D'HORES RESERVADES
% D'HORES RESERVADES SOBRE TOTAL D'HORES DISPONIBLES
ACCESSOS TOTALS CONTROLATS PEL CARNET
RÀTIO D'ACCESSOS PER ORDINADOR
MITJANA D'ACCESSOS DIARIS
NOMBRE DE PÀGINES IMPRESES

21,1
50
43
12.194
29,50%
399.337
762,1
2.754
2.762.429

ESDEVENIMENTS
— Organització de les jornades CRUE-TIC a la Universitat de les Illes Balears. Dies 27 i 28
d’octubre de 2008.
— Òpera Oberta 2008-2009. Retransmissió en directe de sis obres des del Gran Teatre Liceu de
Barcelona.
— Col·laboració del CTI per oferir el servei Wi-Fi en 15 congressos, jornades i seminaris.
FORMACIÓ
El personal del CTI ha impartit:
— 8 cursos del Pla de formació de la UIB
— 9 cursos i sessions d’altres actuacions formatives

10.1.2. Edicions UIB
Entre llibres i revistes, al llarg del curs 2008-2009 hem publicat un total de 52 títols (els
adjuntam relacionats per ordre de sortida).
Hem posat en servei una llibreria electrònica on es pot trobar i comprar tot el catàleg
d'Edicions UIB (http://edicions.uib.es/botiga).
Hem instal·lat i està en fase de prova el sistema Open Journal System per gestionar les
revistes científiques de la UIB i començar una nova etapa en aquest àmbit, amb control
rigorós de qualitat. Estarà en servei abans de final de 2009.
A la pàgina web http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/edicionsuib/ es pot trobar
tota la informació relativa a Edicions UIB.
Relació dels títols publicats per Edicions UIB el Curs 2008–2009
1.- Per a una pedagogia del laberint. Lliçó inaugural de l'any acadèmic 2008-2009
Antoni J. Colom Cañellas
2.- La Tesorería del Reino de Mallorca durante su época de esplendor
Jaime Sastre Moll i María Llompart Bibiloni
3.- La foto observada
Miquel Seguí, Maria Josep Mulet i Joan Carles Oliver (editors)
4.- XV Congrés Nacional de Història de l’art (CEHA)
Modelos, intercambios y recepción artística (de las rutas marítimas a la navegación en red)
5.- Vocabulari pràctic de l'Associacionisme
Consell de Joventut de les Illes Balears
6.- Mayurqa. Número 32
Revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
7.- Diseño e implantación de Titulos de Grado
Vidal L. Mateos i Manuel Montañero
8.- Problemes resolts de grups i cossos
Mercè Llabrés Segura i Joan Torrens Sastre
9.- Electronic structure: Principles and Applications
Francisco Muñoz Izquierdo i Juan Frau Munar (coordinadors)
10.- Les competències transversals a l'educació superior
Juan J. Montaño, Alfonso palmer i María Palou

11.- Lecciones de Derecho Procesal Civil
Federico F. Garau Sobrino
12.- Territoris, número 7
Revista del Departament de Ciències de la Terra
13.- The Art of Collaboration: Essays on Robert Graves and his Contemporaries
Dunstan Ward. Editores asistentes: Joan Miquel Fiol i Juana María Seguí
14.- Guías docentes adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (2
volúmenes)
Juan J. Montaño, Maria Rosa Rosselló i Carme Pinya
15.- Codesarrollo y migraciones: orientaciones para la buena práctica
Josep Lluís Oliver Torelló
16.- Medio siglo de vida íntima barcelonesa
Mario Verdaguer
17.- Paraula viva. Articles sobre literatura oral
Caterina Valriu Llinàs
18.- III Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística
Ramon Bassa, Hermínia Planisi i Aina Vallès
19.- Toponímia històrica i territori. Benigalip, Manresa, Llorito, Lloret
Antoni Ginard Bujosa i Andreu Ramis Puig-gròs
20.- Gramática de la lengua catalana
Tomàs Forteza i Cortès
21.- KITÂB TÂ’RÎH MAYÛRQA. Crònica àrab de la conquesta de Mallorca
IBN 'AMIRA AL-MAHZUMI
Traducció a càrrec de: Nicolau Roser Nebot i Guillem Rosselló Bordoy
22.- La Real Cartuja de Jesús de Nazaret de Valldemossa
Concepció Bauçà de Mirabò
23.- Revista de Psicología del Deporte, 17
Editada per: Jaume Cruz i Alexandre García-Mas
24.- Lenguajes comestibles: Anorexia, bulimia y su descodificación en la ficción de
Margaret Atwood y Fay Weldon
Alejandra Moreno Álvarez
25.- Antoni M. Badia i Margarit ( Col·lecció Doctor Honoris Causa)
Universitat de les Illes Balears

26.- Lecciones de Derecho Procesal Vol. III. 1
Isabel Tapia Fernández i Francisco López Simó
27. Catosfera
Toni Ibáñez
28.- Revista de Psicología del Deporte, vol. 18, 1
Jaume Cruz i Alexandre García
29.- Judíos, católicos y herejes: El microcosmos balear y tarraconense de Severus de
Menorca, Consentius i Orosius (413-421)
Josep Amengual i Batle
30.- Estètica i noves tecnologies
Mateu Cabot, Pau Frau i Francesc Xavier Cerdà
31.- II Congrés virtual sobre prostitució
Jaume Perelló (coordinador)
32.- Publicidad y Violencia de Género. Un estudio multidisciplinar
Marta Fernández Morales (editora)
33.- Ramon Margalef i Guillem Colom . Diàleg epistolar entre dos savis, mestres i
pioners de la ciència
Guillem Mateu
34.- Orientacions i criteris de la UIB per adaptar la docència a l’Espai Europeu
d’Educació Superior
Juan José Montaño Moreno, Carme Pinya Medina
35.- Turismo, desarrollo y MERCOSUR
Rossana Campodónico, Nelly da Cunha
36.- XXI Jornada d’Antroponímia i Toponímia (2008)
Coordinadors: Ramon Bassa, Francesca Latorre i Hermínia Planisi
37.- Taula, 41
Director: Francesc Casadesús Bordoy
38.- Diccionari d’escriptors lul·listes
Sebastià Trias Mercant
39.- L'escriptura soterrada. La pràctica interartística en l'obra de Josep Albertí
Maria Muntaner González
40.- Kitab ta’rih Mayurqa. Crónica árabe de la conquista de Mallorca

IBN 'AMIRA AL-MAHZUMI
Traducció a càrrec de: Nicolau Roser Nebot i Guillem Rosselló Bordoy
41.- Alma Mater II. 100 anys creant valors
Escola Universitària d'Estudis Empresarials
42.- El crèdit i el sistema financer del Regne de Mallorca segles (XIV-XV)
Pau Cateura Bennàsser
43.- El turisme sostenible com a eina de cooperació per al desenvolupament.
Experiències a Amèrica Central
Joan Miralles Plantalamor i Antònia Rosselló Campins
44.- Personas mayores en riesgo. Detección del maltrato y la autonegligencia
Joan Miralles Plantalamor i Antònia Rosselló Campins
45.- Revista de Psicología del Deporte. (Volum 18, número 2)
Jaume Cruz / Alexandre García-Mas
46.- English language practice, advanced (Segona edició revisada)
Eva María Pérez Rodríguez
47.- Contra la mayoría. Libertad, democracia y razón de estado
Juan Miguel Piquer
48.- Educació i cultura, número 20
Coordinat per: Antoni J. Colom
49.- Jesús Munárriz: una poética de la cordialidad
Almudena del Olmo Iturriarte
50.- Conocimiento y comunicación. Textos para una polémica poética en el medio siglo
(1950-1963)
Juan José Lanz
51.- Poesía y poética de Carlos Marzal
Francisco J. Díaz de Castro
52.- Elena Martín Vivaldi: una poética elenamente entrañada
María Pilar Celma Valero.
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/edicionsuib/

10.1.3. Servei d’Activitats Culturals
Públic
1.439

FORMACIÓ
Universitat d'Estiu 2008: 12 cursos a Palma, 5 a Eivissa i suport a la
886
Universitat Catalana d’Estiu de Prada
Mallorca. Universitat Oberta i tallers
274
Activitats ICE-SAC 2008-2009: Eivissa i Menorca
279
CULTURA A LA UNIVERSITAT
1.214
• Música
Concerts al campus i a Palma
859
— NeoTokyo: presentació Cultura 2008-2009
170
— Quartet de metalls
107
— Música antiga pel Beat Ramon Llull
115
— Música nadalenca
280
— Música al carrer (OSV)
97
— Helio. Rock psicodèlic experimental
90
Cooltura: Hidrogenesse, The Chasers, Congosound
145
Recorreguts Musicals
188
Òpera Oberta
22
1.652
• Cinema
Dimarts de Cinema a la Universitat
212
Cinema d'Autor a l'Augusta: Maria Ripoll, Sílvia Munt, José María
Nunes, Iñaki Lacuesta, Antoni Aloy, Rafa Cortès, Jaime Rosales i 1.440
Basilio Martín Patino
1.588
• Teatre i dansa
15
De paseo
T'he somniat Rodoreda. AIET
43
Tots condemnats. El teatre de Baltasar Porcel
10
Joanot Colom de Llorenç Moyà
250
Mandíbula afilada de Carles Alberola
150
OM Operació Maquiavel, Espai de Teatre de la Universitat de Lleida
120
Pseudolus de Plaute
500
Ifigènia a Àulida d'Eurípides
500
620
• Conferències i cicles
Any Rodoreda: 1908-2008
170
Zona Debat: 4 debats i un taller
87
La nostra Ciència de cada Dia
169
IV Dones que Llegeixen les Dones que Escriuen
18
Duets. Els escriptors es llegeixen
70
Diàlegs Poètics a la Universitat
84
Writing with emotional truth
22
185
• Exposicions

Congrés Internacional 1959: De Cotlliure a Formentor
Concurs de fotografia UIB 2008-2009
Collage. Treballs de Jaume Falconer
Arqueologies del present
• Cooltura
Intervencions a la UIB
Matinées Electropop
El PING! a la UIB
Tallers, cursos i conferències
Poetes en Veu Jove
• Cultures: Setmana de Cultura Japonesa

15
50
60
60
436
160
120
40
76
40
225
PÚBLIC TOTAL 7.359

10.1.4. Servei de Biblioteca i Documentació
Estructura
— Direcció del Servei
— Divisions:
o Serveis centrals
o Biblioteques de centre
Serveis centrals
El Servei de Biblioteca i Documentació té les unitats centrals següents:
a) La unitat de catalogació i processament tècnic
És responsable del processament tècnic dels fons bibliogràfics i documentals de la UIB i de
la distribució posterior dels materials processats a les biblioteques de la UIB.
La funció principal d'aquesta unitat és la catalogació i la classificació de tots els fons de la
UIB, amb independència del suport de la documentació i de la modalitat d'adquisició
(compra, intercanvi, donatiu).
b) La unitat de documentació i préstec interbibliotecari
Té com a funció l'obtenció en préstec de documents no existents en els fons de les
biblioteques de la UIB i el préstec de documents de la UIB a altres biblioteques amb les
quals hi ha un règim de reciprocitat, i també possibilitar i controlar l'accés a bases de dades
documentals, tant remotes com locals.
c) La unitat de patrimoni bibliogràfic
Té la funció de recollir, inventariar, organitzar i custodiar tota la documentació històrica
propietat de la UIB i facilitar-ne la consulta i l'accessibilitat, com també la reproducció dels
fons.
d) Unitat d’adquisicions i subscripcions
Té la funció de supervisar les adquisicions de material bibliogràfic i les subscripcions de
publicacions periòdiques, i controla el compliment de les prestacions dels proveïdors,
especialment pel que fa a les publicacions en format electrònic.
Aquesta unitat ha passat a ser responsable també de l’intercanvi de publicacions, i ha
assumit les funcions que, respecte d’aquest procés, tenia abans el Servei de Publicacions.
e) Unitat de digitalització i web
Té la funció de dur a terme totes les tasques relacionades amb la digitalització de
documents i la construcció de la Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears, com
també el disseny i manteniment de la pàgina web del Servei.
Les biblioteques de centre
Hi ha, actualment, set biblioteques al campus, cadascuna de les quals té el nom propi de
l'edifici que l'alberga: biblioteca Ramon Llull, biblioteca Mateu Orfila i Rotger, biblioteca
Anselm Turmeda, biblioteca Guillem Cifre de Colonya, biblioteca Arxiduc Lluís Salvador,
biblioteca Gaspar Melchor de Jovellanos, biblioteca Son Lledó i una biblioteca en cada

extensió de les illes de Menorca i Eivissa i Formentera. Al capdavant de cada biblioteca de
centre hi ha un cap de biblioteca amb la categoria de cap d’unitat.
A cada biblioteca s'hi vinculen, amb criteris territorials, alguns dels diferents centres,
departaments, facultats, escoles universitàries, centres de recerca i serveis en què està
estructurada la UIB. Els fons bibliogràfics i documentals adquirits per aquestes entitats
s'adscriuen a alguna de les biblioteques de la UIB.

Dades estadístiques de 2008
Servei de Biblioteca i Documentació
Universitat de les Illes Balears (UIB)
1. Usuaris
1.1. Estudiants
1.2. Professors
1.3. Personal d’administració i serveis
1.4. Usuaris externs registrats
2. Hores i dies d'obertura
2.1. Dies d'obertura anual
2.2. Hores d'obertura setmanal
3. Locals
3.1. Punts de servei
3.2. Superfície (metres quadrats)
3.3. Llocs de lectura
3.4 Sales de treball en grup (nombre de llocs)
4. Equipament
4.1. PC i terminals de la plantilla
4.2. PC i terminals d'ús públic
4.3. Lectors i reproductors diversos (microformes, vídeo, etc.)
4.4. Fotocopiadores
5. Col·leccions i informatització
5.1. Monografies
5.1.1. Total de volums informatitzats a 31 de desembre de 2008
5.1.2. Ingressades el 2008
5.1.2.1. Compra
5.1.2.2. Donatiu o intercanvi
5.2. Publicacions periòdiques
5.2.1. Total de títols en paper a 31 de desembre de 2008
5.2.2. En curs de recepció
5.2.2.1. Compra
5.2.2.2. Donatiu o intercanvi
5.2.3. Revistes electròniques a les quals es té accés
5.3. Bases de dades de pagament a les quals es té accés
5.4. Documents catalogats el 2008
5.5. Registres bibliogràfics informatitzats
5.5.1. Volums
5.5.2. Títols
6. Serveis
6.1. Préstecs domiciliaris
6.2. Consultes al catàleg
6.3. Visites a les pàgines web de les biblioteques
6.4. Articles descarregats de revistes electròniques
7. Préstec interbibliotecari
7.1. Documents obtinguts d'altres biblioteques

17.206
15.491
1.185
530
1.196
290
67
10
5.259
1.209
70
78
130
22
7

397.459
22.107
8.476
13.631
8.428
2.565
1.297
1.268
27.489
240
23.044
719.336
322.505
271.079
1.134.900
1.022.492
145.254
2.657

7.2. Documents servits a altres biblioteques

1.969

10.1.5. Servei de Comunicació
L’any acadèmic 2008-2009 (de setembre a juny), el Servei de Comunicació ha dut a
terme aproximadament 872 accions de comunicació, que englobarien notes de premsa,
rodes informatives, reportatges, dossiers de premsa per a mitjans de comunicació i per a
la web, actes institucionals amb presència de mitjans de comunicació.
Accions de comunicació

Juliol-agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
TOTAL

TOTAL
44
58
78
76
92
66
81
94
73
116
94
872

Aquestes accions tenen un impacte important en els mitjans de comunicació, és a dir,
cada acció de comunicació que fa el Servei es tradueix en la presència de la UIB en
algun mitjà, escrit o audiovisual, de les Illes Balears i també, encara que en menor
mesura, nacional.
Tot i que la presència de la UIB és massiva especialment en mitjans audiovisuals
(ràdios i televisions), el Servei no disposa de cap eina que permeti comptabilitzar els
impactes en aquests mitjans. Sí que els podem comptabilitzar en premsa escrita no
gratuïta, ja que el Servei disposa del resum de premsa que elabora diàriament de manera
digital l’empresa KRM i que inclou el Diario de Mallorca, Diari de Balears, Última
Hora i El Mundo. El Día de Baleares. Queden fora de còmput els diaris gratuïts, com
AND, Ciutat; els diaris digitals com Vilaweb, Mallorcadiario, Libertad Balear…; els
diaris de Menorca, Eivissa i Formentera, així com les ràdios, les televisions i les
agències de notícies de totes les Illes Balears.
Pel que fa al Diario de Mallorca, El Mundo. El Día de Baleares, Última Hora i Diari
de Balears, els impactes són els següents:
Impacte en mitjans escrits (diaris no gratuïts) de Mallorca

Juliol-agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Diari de Diario de
Balears
Mallorca
16
14
13
19
11
18
9
17
15
23

Última
Hora
23
25
22
25
28

El
Mundo
8
10
8
9
4

TOTAL
61
67
59
60
70

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
TOTAL

14
26
12
7
12
18
152

28
44
37
28
34
39
300

25
42
23
14
32
26
287

7
9
18
5
6
7
91

74
121
90
54
84
93
833

Divulgació de la recerca
Un dels reptes del Servei de Comunicació és fer arribar a la societat tot el que es fa a la
UIB quant a recerca, innovació, resultats d’investigació... De fet, el Servei de
Comunicació va posar en funcionament i manté una web dedicada a la divulgació de la
recerca.
S'ha continuat amb la difusió de notícies d’interès científic generades a la UIB i els
instituts de recerca, tesis doctorals defensades, ressenyes sobre articles en revistes
especialitzades d’especial impacte i interès, informacions relacionades amb la
transferència de resultats al teixit empresarial i ressenyes sobre novetats editorials
d’Edicions UIB o d’altres editorials, sempre que l’autor fos un membre de la UIB.
La revista Enllaç UIB
Amb l’arribada del nou equip rector encapçalat per la doctora Montserrat Casas, i sota
la direcció del vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, doctor
Martí X. March, el Servei de Comunicació inicià la recuperació del format en paper per
a la revista Enllaç UIB com a eina de comunicació corporativa i externa, adreçada
particularment a tres tipus de públic, a més del pròpiament universitari: les institucions i
els agents socials; el teixit empresarial i els antics alumnes de la UIB. Fins ara s’han
editat tres números d’Enllaç UIB. La revista, editada en color, inclou seccions
d'informació general, serveis de la UIB, antics alumnes, recerca, innovació i empresa,
projecció cultural i novetats editorials.
Accions especials de comunicació
Al llarg de l’any acadèmic 2008-2009 s’han fet accions especials de comunicació per tal
d’apropar encara més la institució universitària a la societat.
Així la UIB ha tingut una finestra setmanal, d’aproximadament 20 minuts, al programa
Planisferi 22, d’IB3 Ràdio, que condueix el periodista Rafel Gallego.
Per altra banda, al programa Dos i dos són 22, d’Ona Mallorca Ràdio, que condueixen
David Oliver i Neus Juan, cada dilluns la UIB ha tingut un espai on els coordinadors
dels cursos d’estiu 2009 han pogut donar a conèixer el plantejament i els continguts del
curs.
Altres accions són la trobada anual amb periodistes a principi de curs, en què la Rectora
s’adreça als mitjans per tal de donar a conèixer les propostes per al nou curs que
comença, entre altres activitats.

10.1.6. Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA)
1. Disseny i implantació del sistema de garantia intern de qualitat (SGIQ) dels títols
oficials de la UIB.
2. Disseny i implantació del sistema de seguiment dels nous títols oficials de la UIB.
3. Participació en la Comissió Assessora del Disseny i Elaboració dels Títols de Grau
(CADE):
a) Suport tècnic i metodològic a les CED
b) Col·laboració en l’elaboració dels plans d’estudis de grau
c) Recepció de l’avaluació preliminar del disseny del Sistema de Garantia Interna
de Qualitat (SGIQ) de l’Escola Universitària de Turisme (AUDIT)
d) Recepció de l’avaluació preliminar del «Procediment d’avaluació,
reconeixement i incentius de l’activitat docent del professorat de la UIB» (UIBPS2) (Docentia)
4. Avaluació docent
a) Avaluació, com a mínim en una assignatura, de la tasca docent del professor
(grau).
b) Avaluació de la tasca docent del professorat que ha impartit 10 hores o més en
un màster.
c) Avaluació global de la docència del professorat dels títols propis.
d) Realització de l’autoinforme del professor mitjançant la Intranet (grau).
5. Estadística i prospecció
a) Manteniment i actualització de diferents estadístiques i indicadors.
b) Elaboració del CD Indicadors, dades i estadístiques, on figura informació referent
als títols i centres.
c) Realització dels estudis i informes següents:
— Inserció laboral i satisfacció dels graduats de la UIB l’any 2006
— Inserció laboral i satisfacció dels postgraduats de la UIB l’any 2007
— Perfil i satisfacció dels alumnes de nou ingrés del curs 20082009
— Estudi de satisfacció dels alumnes de grau i màster matriculats a la UIB el
curs 2008-2009
6. Avaluació dels cursos del Pla de formació per al PAS i PDI
a) Avaluació de la satisfacció de l’alumnat
b) Autoinforme del professor
c) Avaluació de la transferència
7. Formació en matèria de qualitat i de gestió de recursos humans en el Pla de formació
per al PAS i PDI de la UIB.
8. Suport a Gerència i assessorament en la gestió de recursos humans.
9. Certificació ISO.
a) Assessorament i consultoria
b) Realització d’auditories internes

10. Participació en fòrums, congressos i jornades.

10.1.7. Servei d’Informació
El Servei d’Informació durant l’any acadèmic ha realitzat diverses actuacions en
diferents eixos de treball: informació, orientació, promoció, gestió de la informació,
gestió del programa Amics i Amigues de la UIB. Les activitats més rellevants que hem
dut a terme enguany són les següents.
Dins l’eix del disseny de sistemes d’informació prèvia a la matrícula, s’han
desenvolupat bàsicament dues accions:
a) l’execució d’un programa específic d’activitats per informar els estudiants
potencials sobre els nous estudis de grau i el procés de matrícula i per facilitar-los
l’elecció dels estudis universitaris i la formalització de la matrícula:
• Jornades Vine a la Universitat 2009 per a alumnes de segon de batxillerat i de
CFGS de Mallorca, els dies 20 i 27 de març, amb la participació de devers 4.000
futurs estudiants.
• Jornades Vine a la Universitat 2009 per a alumnes de segon de batxillerat i de
CFGS de Menorca, Eivissa i Formentera, els dies 27, 28 i 30 de gener i 2, 3 i 4
de febrer, amb la participació de devers 750 futurs estudiants.
• Jornades Vine a la Universitat 2009 per a alumnes procedents de la prova
d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys, al mes de maig, amb 60
participants.
• Coneix el campus de la UIB. S’han realitzat 15 visites al campus, amb més de
500 visitants.
• Sessions informatives sobre el procés d’accés i admissió. S’han realitzat 65
sessions als centres d’educació secundària de Mallorca.
• Fills universitaris. S’han realitzat 11 sessions d’accés i admissió per a pares i
mares, associacions, centres universitaris...
• Sessions informatives sobre l’espai europeu d’educació superior. Se n’han
realitzat dues.
• Participació en fires: UNITOUR, Fira de la Ciència, Fira del Llibre i
Acampallengua.
• Jornades sobre l’espai europeu d’educació superior. S’han realitzat 5 jornades,
amb 200 participants.
• Gestió de diverses activitats ofertes en el programa La UIB amb tu: 84 sessions
sobre els estudis de la UIB; 102 conferències de divulgació científica, social i
cultural; i la jornada Periodistes Escolars a la UIB, amb més de 50 participants.
b) l’establiment de diversos canals de difusió per posar a l’abast dels futurs
estudiants la informació i els recursos necessaris perquè aquests estudiants en
potència disposin del material suficient per poder elegir els estudis universitaris i
realitzar la matrícula de la millor manera possible:
• Creació i gestió de la pàgina web per a futurs estudiants: accés i admissió i
estudis de grau (tant en català com en castellà).
• Reestructuració dels continguts de la pàgina web de la UIB en funció dels canvis
produïts per la implantació dels estudis de grau i l’accés i admissió a la
Universitat.
• Elaboració de material informatiu i divulgatiu: fullet general de l’oferta
d’estudis de la UIB; fullet específic de cada estudi de grau; fullet amb l’oferta
dels estudis de les seus universitàries; fullet del programa específic de les

activitats d’informació i orientació per a futurs estudiants. Col·laboració en la
publicació de la Guia d’accés a la Universitat.
• Gestió de diverses llistes de distribució: centres universitaris, orientadors
d’educació secundària, informadors juvenils, CEPA, centres de joves de Palma,
centres educatius de les Illes Balears, professors de secundària...
Dins l’eix de la gestió del programa Amics i Amigues hem de destacar que s’ha
actualitzat tota la informació adreçada a aquest col·lectiu; s’ha creat una borsa d’anuncis
específica per al programa i un llibre de visites que els permet fer comentaris sobre el
programa. A més a més, hem aconseguit arribar a més de 200 membres.
També hem de destacar que dins l’àrea de gestió de la informació s’ha creat una nova
base de dades (la Borsa de Transport, mitjançant la qual s’ofereix tota la informació
sobre el transport a la UIB i es crea una borsa per compartir cotxe) i hem participat en la
implantació de la nova eina de gestió de continguts web (Infoglue).

10.1.8. Servei Lingüístic de la UIB
Durant l’actual curs hem continuat desenvolupant el Pla lingüístic proposat pel Vicerectorat
de Projecció Cultural.
Per cinquè any consecutiu a la nostra universitat hem realitzat el cicle Les Llengües
Orientals a la UIB.
El Servei Lingüístic també participa, amb els altres serveis de llengua de l’Institut Joan
Lluís Vives.
Activitats de cada àrea concreta del Servei Lingüístic:
1. Àrea de correcció i traducció
L’àrea de correcció i traducció fa una tasca doble, per una part, les correccions i
traduccions institucionals, i per l’altra, les correccions i traduccions per als diferents
membres i col·lectius de la comunitat universitària (PAS, PDI).
2. Àrea de planificació i dinamització lingüística
Com cada any, s’han convocat els ajuts a la recerca en català per al curs 2008-2009, i s’han
adjudicat els de l’any anterior, amb el finançament de la Direcció General de Política
Lingüística. Per al curs 2007-2008, s’han atorgat 48 ajuts, dels quals 31 són per a projectes
de fi de carrera, 10 són per a memòries i 7 per a tesis.
S’han organitzat cursos de català bàsic per a alumnat de programes de mobilitat. En el
primer quadrimestre s’han organitzat 3 cursos de català bàsic 1, amb un total de 29
persones amb dret a certificat. En el segon quadrimestre s’han preparat 2 cursos de català
bàsic 1, amb un total de 15 persones amb dret a certificat, i 1 curs de català bàsic 2, per a
aquelles persones que volien aprofundir en el coneixement de la llengua pròpia de les
Balears, amb un total de 8 persones amb dret a certificat.
4. Gabinet d’Onomàstica
El Gabinet d’Onomàstica ha atès, durant el curs 2008-2009, aproximadament 440 consultes
puntuals. L’àrea de què s’han fet més consultes ha estat la toponímia. La major part de la
demanda prové de la Conselleria de Medi Ambient, seguida del COFUC i de la Universitat
de les Illes Balears.
A més de les consultes puntuals, durant el curs 2008-2009 el Gabinet d’Onomàstica ha
participat en la revisió de diverses llistes de topònims de Mallorca, Menorca i Eivissa
sol·licitada per qualsevol conselleria o entitat; així mateix, hem revisat toponímia diversa de
les Illes Balears i toponímia urbana per a empreses i particulars. En concret, hem revisat
gairebé tots els topònims de s’Albufera des Grau, a Menorca.

A part d’aquestes revisions, el Gabinet ha organitzat el IV Seminari de Metodologia en
Neotoponímia i Normalització Lingüística, com a continuació dels anteriors.
A més, enguany s’ha celebrat la XXII Jornada d’Antroponímia i Toponímia, duta a terme el
dia 28 de març a Pollença, amb una gran participació, tant de ponents com d’assistents.
Com a activitats permanents de dinamització onomàstica, volem destacar l’àmplia difusió
electrònica a través de les pàgines web del GO, en les quals es poden trobar totes les
comunicacions i ponències presentades a les jornades i als seminaris passats, recollides en
els nous volums de la col·lecció Sèrie Jornades, impulsada pel Gabinet.
5. Gabinet de Terminologia
El Gabinet de Terminologia ha atès, durant el curs 2008-2009, aproximadament 1.000
consultes terminològiques puntuals. Les àrees temàtiques més consultades han estat
ciències de la salut, ciències de la vida, i geografia, història i filologia. La majoria de
consultes provenen dels organismes de govern i altres organismes públics i de la mateixa
Universitat.
Quant a l’elaboració de recursos terminològics:
— S’ha publicat el Lèxic bàsic de cinema: català-castellà-francès-anglès, amb 567 termes
catalans amb les equivalències en castellà, francès i anglès.
— S’ha treballat en l’elaboració del Diccionari de ramaderia: català-castellà, del
Diccionari d’agricultura: català-castellà i del Diccionari de pesca: català-castellà, per als
quals s’ha signat un conveni entre la Conselleria d’Agricultura i Pesca i la Universitat de
les Illes Balears.
En relació amb la sèrie Terminologies Universitàries s’han editat els fulls següents:
— Tècniques Instrumentals en Bioquímica i Biologia (amb 55 termes en català, castellà i
anglès)
— Citologia i Histologia (histologia animal) (amb 143 termes en català, castellà i anglès)
— Citologia i Histologia (citologia) (amb 96 termes en català, castellà i anglès)
— Bioquímica (amb 97 termes en català, castellà i anglès).
També s’ha de dir que han fet pràctiques guiades al GT quinze alumnes dels estudis de
Filologia Anglesa que fan l’assignatura Introducció a la Lingüística Aplicada.
Pel que fa a col·laboracions externes, el GT continua participant en el projecte NEOXOC
(conveni entre la UPF i la UIB).
Com a tasques permanents, s’ha d’esmentar principalment l’actualització del fons
documental, l’intercanvi de material amb institucions de l’àmbit lingüístic català,
l’actualització de la web del Gabinet de Terminologia, la difusió de les novetats d’interès
lingüístic i terminològic a través de llistes de distribució, a més del manteniment de les
relacions institucionals amb altres centres i serveis relacionats amb la terminologia, sobretot
a través de la Subcomissió de Terminologia de la Xarxa Vives d’universitats i del
TERMCAT.

6. Gabinet de Didàctica
L’any 2008 és el tercer any que està en marxa el Gabinet de Didàctica de les Llengües.
La creació i l’actualització constant de la pàgina web del Gabinet és una altra tasca
destacada. Es fa amb la finalitat de difondre de manera virtual el material bàsic i útil per a
l’ensenyament-aprenentatge de les llengües.
El Gabinet de Didàctica també ha creat un fons bibliogràfic que està en ampliació constant.
Actualment hi podem trobar al voltant de 784 volums, majoritàriament emmarcats en dues
matèries: didàctica de la llengua i educació. En aquest punt també emmarcam la recopilació
i l’emmagatzemament diari de les notícies de premsa relacionades amb educació i llengües,
que ens donen una visió global de l’actualitat del nostre àmbit.
D’altra banda, durant tot aquest any i com a fase inicial del projecte d’investigació que
estam realitzant, s’ha elaborat un dossier d’informació i articles referents a la comprensió
de la lectura i l’escriptura, com també s’ha procurat adquirir obres relatives a aquesta
temàtica per al fons bibliogràfic del GD i cercar i adquirir els darrers i més interessants tests
de comprensió de la lectura i l’escriptura, i també del camp de la neurolingüistica i les
seves aplicacions didàctiques.
7. Suport Lingüístic (Pla lingüístic)
Durant el curs 2008-2009, el Pla lingüístic ha actuat per augmentar l’ús de la llengua
catalana a la docència en cinc departaments de la Universitat de les Illes Balears. Aquests
són: el d’Infermeria i Fisioteràpia, el d’Economia de l’Empresa, el d’Economia Aplicada, el
de Biologia i el de Física.
Les activitats que s’han dut a terme es poden dividir en tres grans blocs:
— servei de correcció
— servei de formació
— suport a les diferents àrees del Servei
Quant a la tasca de correcció, s’han revisat 19 documents de diferent extensió (apunts,
presentacions, exàmens, etc.): 16 del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, 1 del
Departament d’Economia Aplicada i 2 del Departament de Física. Pel que fa a la formació,
s’han atès les necessitats de 6 professors: 3 del Departament d’Economia de l’Empresa, 1
del Departament d’Economia Aplicada, 1 del Departament de Biologia i 1 del Departament
de Física. Aproximadament s’han fet dues hores de classe setmanals a cada professor.

10.1.9. Servei de Prevenció
1. Avaluacions de riscs laborals: s’han avaluat 115 llocs de treball de PVD (pantalles).
Actualment estan avaluats els riscs del 95 per cent del PAS i del 28 per cent del PDI.
2. Formació: s’han impartit tres cursos d’assistència obligatòria i sis d’assistència
voluntària. Actualment el 88 per cent del PAS i el 13 per cent del PDI ha rebut formació
sobre riscs de la seva feina.
3. Accidentalitat: l’any 2008 s’han produït nou accidents amb baixa (tres per sobreesforç,
quatre in itinere, una trepitjada sobre objectes, una recaiguda). Evolució de la sinistralitat a
la UIB (no inclou el PDI funcionari):
2003
10

2004
8

2005
7

2006
8

Accidents amb baixa
Malalties
1
0
0
0
professionals
Incidents sense baixa 17
9
28
16
Total de dies de baixa 256
299
399
502
Durada mitjana (dies) 25,6
37,4
57
62,8
Taxa d’incidència*
10,76
8,33
6,72
7,25
*
Taxa d’incidència: nombre d’accidents per cada 1.000 treballadors.

2007
7

2008
9

2

0

16
213
30,4
6,11

16
191
21,2
7,56

4. Plans d’emergència: s’han fet simulacres als edificis Sa Riera, Mateu Orfila i Rotger,
Guillem Colom Casasnovas, G. M. de Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya i Anselm
Turmeda. Actualment estan implantats els plans d’emergència de 8 dels 14 edificis de la
UIB.
5. Procediments de prevenció: s’han elaborat tres protocols, per a la grip A, per a la gestió
d’equips de protecció individual (EPI) i per a la feina amb productes cancerígens.
6. Servei Mèdic
a) Assistència sanitària (a l’abast de tota la població universitària)
- Nre. de consultes: 5.601
- Nre. d’assistències (cures, injectables, etc.): 137
- Desplaçaments per urgència: 8
b) Vigilància de la salut (per al personal de la UIB)
• Reconeixements mèdics: periòdics i inicials (en incorporar-se al lloc de treball): 336
• Promoció de la salut:
Vacunació (inclou la vacuna diftèria-tètanus i vacunes específiques per als riscs
laborals):
- Antigripal:
146
- Tètanus-diftèria:
47
- Hepatitis B:
8
- Hepatitis A:
15
1

- Febre tifoide:
Altres vacunacions:
- Antial·lèrgiques:
- Altres:

10
9
26

• Gestió i prevenció interdisciplinària
- Investigació de danys a la salut derivats del treball.
- Estudi, seguiment i informes medicolaborals dels treballadors.
- Control i provisió de farmacioles.
- Registre de treballadors especialment sensibles.
7. Activitats psicosocials
• Mediació en conflictes interpersonals i seguiment: 7 casos.
• Avaluació, tractament i seguiment de casos individuals: 19 casos.
• Consultes i assessoraments puntuals de temes relacionats amb risc psicosocials: 7 serveis
(s’han generat 215 gestions), a petició de Gerència o de caps de serveis.
• Pla d’actuació en riscs psicosocials: 1 registre de fets.
• Del total de la població tractada: el 90 per cent és personal del PAS i el 10 per cent és
PDI.
• En l’actualitat es fa un seguiment del 80 per cent dels casos oberts.
8. Altres activitats de prevenció
• Realització d’un projecte d’intervenció ergonòmica en el CTI, per al qual hem obtingut
una subvenció de la Direcció General d’Universitat.
• Gestió dels residus sanitaris (mensual) i dels residus químics (semestral).
• Lliurament de bates i ulleres de seguretat per al personal i l’alumnat de primer de la
Facultat de Ciències.
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10.1.10. Servei de Recursos Audiovisuals (SRVA)
Produccions i enregistraments
S’han realitzat 17 produccions videogràfiques i 33 enregistraments, dels quals 13 foren
d’actes institucionals, 11 culturals i 9 de comunicació (rodes informatives) i congressos
(gràfics 1 i 2).
Videoconferència
Control i manteniment de les 24 aules de videoconferència de què disposa la UIB a
Palma, Menorca i Eivissa.
En total s’han fet 4.620 hores de videoconferència i 835 connexions (gràfic 3).
Comandes i préstec
S’han fet 132 comandes de feines i 85 préstecs de material audiovisual divers (gràfics 4
i 5).
Arxiu de produccions / servidor de vídeo
S’ha finalitzat la digitalització de totes les produccions videogràfiques de la videoteca
del SRAV i s’han posat en format streaming al servidor de vídeo del SRAV.
S’ha iniciat la digitalització de l’arxiu fotogràfic que el Servei té en suport paper i
diapositiva.
Equipament i instal·lacions
El procés que s’inicià fa dos anys de dotar les aules del campus amb projectors
multimèdia fixos fa que actualment tinguem un conjunt de 122 projectors instal·lats, els
quals requereixen un control i manteniment constants. Per això s’ha presentat una
proposta justificada amb l’objectiu d’aconseguir un contracte de manteniment amb una
empresa especialitzada de tots els projectors multimèdia que actualment tenim instal·lats
a les aules i sales del campus de la UIB.
Gestió de recursos
S’ha creat una eina informàtica per a la gestió interna dels recursos humans i materials
del SRAV (agenda compartida, gestió i control de les tasques, registre de les
produccions audiovisuals, control de material i préstec, control d’avaries i reparacions
de videoconferència…).
Convenis
S’ha signat un conveni entre la Universitat d’Alacant (UA), la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de les Illes Balears
(UIB) i la Universitat de València (UV) per al desenvolupament de continguts
audiovisuals compartits. La microsèrie Pren nota, d’informació per als estudiants,
enceta la coproducció audiovisual universitària conveniada.
GRÀFICS
Gràfic 1
Feines
Produccions
Enregistraments

Nombre
17
33

1

Produccions i enregistraments

Produccions
Enregistraments

Gràfic 2
Enregistraments
Institucionals
SAC
Comunicació i congressos

Nombre
13
11
9

Enregistraments

Institucionals
SAC
Comunicació i
congressos

Gràfic 3
Videoconferència
Curs acadèmic
Visites i conferències
Reunions
Postgraus, doctorats, seminaris,
cursos
Exàmens
Total videoconferència

registre

hores

460
85
150

3341
184
324

111
29
835

735
36
4620
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Hores de videoconfer¸ncia
Curs acad¸mic
Visites i confer¸ncies
Reunions
Postgraus, doctorats,
seminaris, cursos
Ex mens

Gràfic 4
Tipus comanda

Quantitat
7
22
1
21
3
2
5
71

Altres:
Còpia de CD ó DVD
Digitalizació àudio
Dupl. BETACAM-DVD
Dupl. DV-DVD
Dupl. DVD -DVD
Dupl. Hi8-DVD
Dupl. VHS-DVD

Comandes

Altres:
C pia de CD —
DVD
Digitalizaci— udio
Dupl. BETACAMDVD
Dupl. DV-DVD
Dupl. DVD -DVD
Dupl. Hi8-DVD
Dupl. VHS-DVD

Gràfic 5
Material en préstec
Videoprojector
Altaveus
Càmeres de vídeo
Gravadors
Megafonia portàtil
Microfonia
Trípodes
Pantalles
Retroprojector
Radiocasset
Cable

Quantitat
14
28
14
8
9
3
4
2
1
1
1

3

Total préstec

85

Préstec

Videoprojector
Altaveus
Càmeres vídeo
Gravadors
Megafonia portàtil
Microfonia
Trípodes
Pantalles
Retroprojector
Radiocasset
Cables
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10.2. Serveis a la recerca
10.2.1. Oficina de Suport a la Recerca (OSR)
L’OSR és una oficina d’interfície de suport a la investigació i a la transferència dels
resultats científics i tecnològics obtinguts a la UIB.
És missió de l’OSR estimular la participació dels investigadors de la UIB i els seus instituts
en projectes de recerca europeus, nacionals o autonòmics, i donar-los el suport necessari
tant per a la sol·licitud com per a la gestió d’aquests.
Treballa en coordinació amb l’OTRI-FUEIB per difondre l’activitat científica que es duu a
terme a la UIB i per fomentar la investigació en col·laboració amb empreses i identificar els
resultats de recerca que permetin una transferència de coneixements a la societat.
Per complir els objectius esmentats l’OSR realitza les activitats següents:
— Gestió d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball (Programa de
foment de la recerca).
— Gestió d'ajuts per a la incorporació de tècnics (Programa de foment de la recerca).
— Gestió de reparació i reposició de material científic (Programa de foment de la
recerca).
— Estades breus de professors convidats (Programa de foment de la recerca).
— Gestió d'ajuts per a la realització de congressos a la UIB (Programa de foment de la
recerca).
— Gestió d'ajuts per concórrer al Programa marc (Programa de foment de la recerca).
— Gestió d’ajuts a projectes propis (Programa de foment de la recerca).
— Gestió de patents (Programa de foment de la recerca).
— Gestió de bestretes per a projectes (Programa de foment de la recerca).
— Gestió del programa de foment a la participació en projectes d'investigació
(Programa de foment de la recerca).
— Gestió del catàleg d'investigadors i grups de recerca (Programa de foment de la
recerca).
— Gestió d’ajuts per a la publicació i difusió de la investigació (Programa de foment
de la recerca).
— Informació a través de la web o per nota informativa sobre convocatòries
autonòmiques, nacionals o europees de projectes de recerca, beques i altres ajuts a la
recerca publicades al BOE o al BOIB o al DOUE.
— Informació a través de la web o per nota informativa sobre altres convocatòries de
projectes de recerca, beques i altres ajuts.
— Assessorament per a la presentació de projectes d’investigació a les convocatòries
abans esmentades.
— Gestió i seguiment de projectes d'investigació concedits.
— Gestió dels currículums dels investigadors (GREC).
— Elaboració del catàleg de projectes.
— Elaboració de la memòria d’investigació.
— Gestió de beques de col·laboració.
— Gestió del Programa Ramón y Cajal.

—
—
—
—

Gestió del Programa Juan de la Cierva.
Gestió del Programa José Castillejo.
Gestió dels programes de tècnics en projectes de R+D i tècnics en infraestructures.
Gestió del Programa de joves doctors estrangers en universitats públiques i centres
d’investigació espanyols.
— Gestió del Programa d’estades d'investigació a la Universitat de Harvard (Programa
de foment de la recerca).
— Gestió del Programa d'ajuts per a la contractació d'investigadors doctors (Programa
de foment de la recerca).
— Gestió del Programa d'estades breus de joves investigadors convidats (Programa de
foment de la recerca).

Premis
L'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, AENOR, va renovar la certificació
ISO 9001:2000 com a reconeixement internacional a la qualitat en la gestió, a l'Oficina de
Suport a la Recerca, OSR, de la Universitat de les Illes Balears. Son Lledó, 18 de febrer de
2009.
Activitats rellevants
— Edició de la Memòria d’investigació de l’any 2008.
— Edició del Catàleg de projectes de l’any 2008.
— Organització de la VIII Setmana de la Ciència a la UIB. Palma. Del 3 al 16 de novembre
de 2008.
— Coorganització de la VIII Fira de la Ciència. Palma. Del 26 al 28 de març de 2009.
— Organització de la Reunió de la Sectorial de R+D+i del Grup 9 d’universitats. Palma.
Del 18 al 19 de juny de 2009.
— Assistència a 29 congressos i seminaris.

Telèfons: 971 17 24 65 i 971 17 29 40. Fax: 971 17 26 37
Adreça d’Internet: http://osr.uib.es

10.2.2. Partituroteca i Centre de Documentació Musical
Integrada en el Servei de Biblioteca i Documentació i ubicada al tercer pis de l’edifici
Sa Riera, la Partituroteca i Centre de Documentació Musical de la UIB és un espai de
recerca obert a la recepció i difusió de tot tipus de documentació musical, amb especial
atenció a la producció de les Illes Balears.
El seu fons està integrat bàsicament per:
•

Llegat de compositors balears: Joan M. Thomàs, Antoni Matheu, Antoni Torrandell,
Bartomeu Oliver, Arxiu Musical del Parlament de les Illes Balears, compositors
contemporanis.

•

Arxiu sonor: CD de música de les Balears i Fons Tomàs Seguí (enregistraments
sonors de totes les èpoques i en tots els formats).

•

Biblioteca musical de complement.

Resum de la memòria del curs 2008-2009
Recentment s’han incorporat les donacions de:
• Antoni M. Thomàs (Fons Joan M. Thomàs)
• Bernat Torrandell (Fons Antoni Torrandell)
• Salvador Romero (Fons Andreu Gelabert)
S’han ordenat els fons Thomàs i Torrandell: el primer està en procés d’inventari; del
segon s’han catalogat 189 partitures. S’ha finalitzat l’ordenació i la catalogació del Fons
Antoni Matheu (463 partitures).
Visita de més d’un centenar d’usuaris, sobretot investigadors i estudiants de música.
Consultes des de la Península i l’estranger. Préstec de nombrosos documents.
Per a la publicació d’un llibre de fotografia a les Balears, s’ha deixat en préstec tutelat
l’arxiu fotogràfic de la Capella Clàssica, del Fons Joan M. Thomàs.
Segons dades proporcionades per la unitat de catalogació i processament tècnic del
SBD, s’han catalogat 664 documents, dels quals 48 són llibres i 616 són enregistraments
sonors, i s’han incorporat al catàleg bibliogràfic en línia de la UIB 64 articles de revista.
Amb el suport del Consell de Mallorca i el patrocini de la Fundació Caixa Catalunya,
s’ha presentat l’edició en paper de Terra endins d’Antoni Torrandell, Sons de Mallorca
de Bartomeu Oliver i Mis plegarias íntimas de Miquel Marquès. Les partitures s’han
distribuït per les Illes i arreu de l’Estat.
Finalment hem de mencionar la descoberta al nostre fons d’una partitura inèdita de
música per a piano d’Isaac Albéniz, datada el 20 de maig de 1890.

10.2.3. Serveis Cientificotècnics
Els Serveis Cientificotècnics (SCT) foren creats a la UIB l’any 1985 com a servei general per
donar suport a la investigació bàsica i aplicada dels departaments i grups experimentals
d’aquesta universitat i establir una base per als serveis que la Universitat pot fer a les
institucions públiques i privades de la nostra comunitat autònoma i/o d’altres. Els SCT disposen
de personal tècnic especialitzat, laboratoris, tallers, i un parc instrumental que permeten establir
contactes amb empreses privades i entitats públiques per tal d’oferir-los serveis i tècniques
instrumentals que, ateses les peculiaritats d’alt cost d’adquisició i manteniment, difícilment es
troben disponibles en altres organismes públics o privats de la comunitat autònoma. Aquesta
infraestructura permet afrontar una gran varietat de problemes, tant de recerca com de
desenvolupament tecnològic i de control de qualitat.
Incorporació d’equips nous
• Sistema de cromatografia líquida Akta Purifier UPC 10
• Espectròmetre de masses MALDI-TOF/TOF. BRUKER Autoflex III Smarytbeam
• Microscopi electrònic de rastreig HITACHI S-3400N amb sistema de microanàlisi R-X
EDS Bruker AXS 4010 i un sistema EBSD Channel 5 d’Oxford Instruments
Participació en activitats docents
• MARTORELL, G. Classes teòriques i pràctiques a l’assignatura Tècniques per a
l’Experimentació en Química, inclosa en el Màster de Ciència i Tecnologia Química,
UIB.
• MARTORELL, G. Classes teòriques d’elucidació estructural de macromolècules per
ressonància magnètica nuclear, a la llicenciatura de Bioquímica, UIB.
• MARTORELL, G. Classes pràctiques d’espectroscòpia de fluorescència, a la
llicenciatura de Biologia, UIB.
Seminaris i cursos impartits a la UIB
• GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia d’emissió atòmica (ICP-OES).
• GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia UV-visible.
• GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia d’absorció atòmica (FI-MHS i THGA).
• MARTORELL, G. Cromatografia de gasos.
• MARTORELL, G. Fluorescència.
• MARTORELL, G. Ressonància magnètica nuclear.
• MARTORELL, G. Espectrometria de gasos masses.
• MARTORELL, G. Espectrometria d’infraroigs.
Participació en articles publicats
• «Evolución de la litisiasis residual post-leoc en función del tiempo de cálculo y de la
composición de la orina». Archivos Españoles de Urología. Tom 62. Núm. 6. Juliol.
• «Role of phytate and osteopontin in the mechanism of soft tissue calcification». J.
Nephrol. 21; 768-775.
Visites guiades a les instal·lacions dels SCT
S'ha col·laborat amb el programa Demolab i amb el Servei d'Informació en la visita d'alumnes
d’ESO i batxillerat.
Convenis i contractes

•
•
•

Conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca, per dur a terme actuacions
previstes al Pla de vigilància ambiental de les instal·lacions que preveu el Pla director
sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca.
Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient per a l’estudi
d’implementació de la directiva marc de l’aigua a les Balears: avaluació de la qualitat de
les masses d’aigua costaneres utilitzant indicadors i índexs biològics.
Contractes de prestació de serveis amb diverses empreses.

10.2.4. Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT)
Missió del SSIGT
La missió del SSIGT és donar suport en l'ús de les tecnologies de la informació
geogràfica a la comunitat universitària per a la millora de la qualitat docent i
investigadora, així com fomentar la transferència dels resultats de les activitats de
recerca, desenvolupament i innovació en temàtica geogràfica i mediambiental que es
desenvolupin a la UIB. Localització i contacte: (taula 1)
Informació general: http://www.uib.es/secc6/lsig/index.html
Noves instal·lacions i equipaments del SSIGT
Des del passat mes de febrer de 2009 el SSIGT disposa de noves instal·lacions a
l’edifici dels instituts universitaris al campus de la UIB. Les instal·lacions inclouen un
Laboratori de Tecnologies de la Informació Geogràfica (TIG), una aula de docència en
TIG i dos despatxos. També s’ha realitzat un important esforç en la dotació tecnològica
del SSIGT. En concret, s’han adquirit sis servidors, un sistema GPS diferencial i
programari específic de TIG. (Figura 1.)
Activitats desenvolupades
Les principals activitats del SSIGT al llarg del curs 2008-2009 han estat les següents:
- Prestació de serveis al PDI per al desenvolupament de les seves tasques docents i
investigadores. (Taula 2.)
Departaments als quals s’ha donat suport: Departament de Biologia, Departament de
Ciències de la Terra, Departament de Filosofia i Treball Social, Departament de
Física, Departament d’Economia i Empresa, Serveis Cientificotècnics, Departament
de Química, IMEDEA.
- Desenvolupament de projectes de R+D i contractes externs
- Análisis de la irregularidad pluviométrica a diferentes escalas temporales en
la península Ibérica y Baleares y sus conexiones regionales. Ref. CGL200507664-C02-02/CLI. IP: M. Grimalt Gelabert, Departament de Ciències de la
Terra. Inici: 2005. Final: 2008. Ministeri d’Educació i Ciència.
- Estudi sobre l’accessibilitat als municipis de Mallorca. Institut Mallorquí
d’Afers Socials (Consell de Mallorca) (S’Institut). Agost de 2008 - desembre
de 2008. IP: Joana Maria Petrus / Maurici Ruiz.
- Cartografia dels sòls de Balears. Conselleria de Medi Ambient. Govern de
les Illes Balears. Direcció: Dr. Jaume Vadell.
- Desenvolupament d’un sistema d’informació geogràfica per a la Platja de
Palma. Consorci Platja de Palma. 2008-2009 IP: Maurici Ruiz.
- Auditoria del Sistema d’Informació Geogràfica de la Gerència d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Palma. Ajuntament de Palma. 2008-2009. IP: Maurici
Ruiz.
Entitats externes amb les quals s’ha treballat: Institut Mallorquí d’Afers Socials,
Consell de Mallorca, Consorci Platja de Palma, Ajuntament de Palma
- Realització de projectes institucionals
- Construcció de la infraestructura de dades espacials de la UIB.
- Establiment d’un sistema de coordenades apropiat per a l’actualització de la
cartografia del campus de la UIB mitjançant aquest receptor GPS i utilitzant
RTK (Real Time Kinematics). Aixecaments topogràfics per tal d’actualitzar
la cartografia del campus de la UIB. (Figura 2.)

Localització:

Edifici dels instituts universitaris
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
Telèfons: 971 17 30 06 / 971 17 29 12
E-mail: ssigt@uib.es
Direcció: Maurici Ruiz Pérez
E-mail: maurici.ruiz@uib.es
Taula 1. Contacte SSIGT. Localització SSIGT

Figura 1. Arquitectura tecnològica del SSIGT.

Tipus de servei
(Assistència tècnica) Creació de bases de
dades geogràfiques
(Assistència tècnica) Elaboració de
productes cartogràfics
(Assistència tècnica) Anàlisi de dades
geogràfiques
(Assistència tècnica) Creació de serveis
cartogràfics web
(Assistència tècnica) Instal·lació de
programari
(Assistència tècnica) Desenvolupament
d’aplicacions informàtiques
(Assistència tècnica) Subministrament de
dades geogràfiques
(Assistència tècnica) Assessorament en
TIG

Nre.
d’actuacions
4
115
15
12
5
2

Tipus de servei

Nre.
d’actuacions

Lloguer d’equipaments i espais

1

Reprografia de gran format

249

Activitats formatives en tecnologies de la
informació geogràfica
Desenvolupament de projectes R+D+I en
tecnologies de la informació geogràfica
Projecte institucional: creació d’infraestructura
de dades espacials de la UIB
Projecte institucional: SIG del campus

10
12

Taula 2. Relació d’actuacions realitzades.

1
5
4
5

Figura 2. Zones objecte d’aixecament topogràfic del campus.

10.2.5. Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics
El Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics s’estructura en tres unitats, les quals,
durant el curs 2008-2009, han realitzat, entre moltes altres, les activitats que s’enumeren
a continuació:
UAPI - Unitat d’Assessorament Psicològic Infantil (http://labcsd.info/uapi)
• Avaluació amb el protocol IMAT (http://labcsd.info/imat) de prop d’un centenar
d’infants amb probable trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat
• Optimització de la prova d’avaluació de l’atenció sostinguda per infants a través
d’Internet. CSAT Online (http://csat.es)
• Participació en el projecte de recerca titulat «Estudio aleatorio, controlado y
abierto para evaluar la eficacia del neurofeedback en el tratamiento del trastorno
por déficit de atención e hiperactividad frente a los tratamientos estándar
farmacológico y conductual», dirigit per la Dra Inmaculada Moreno, de la
Universitat de Sevilla
EMOTIC - Emocions i Tecnologies de la Informació (http://labcsd.info/volar)
• Finalització d’un estudi controlat de tractament multicentre (UIB-UV-UPV-UB)
que compara l’eficàcia de tres tractaments per a la fòbia a volar, un d’assistit per
ordinador, el CAFFT (http://cafft.com), en la seva versió hetero i autoaplicada, i
un de basat en realitat virtual, el PsychoFlight. Els resultats inicials d’aquest
estudi s’han presentat al VII Congreso Internacional de la Sociedad Española
para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) i a la XXIV Reunió Anual de
la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (SCRITC).
• Inici d’un nou projecte de recerca titulat «Dinámica de la desregulación
emocional: medidas no lineales para la comprensión de los mecanismos
implicados», dirigit pel Dr Xavier Bornas.
• Posada en marxa d’una unitat de tractament de trastorns fòbics amb realitat
virtual
i
realitat
augmentada
(http://www.previsl.com/es/ntecno/raumentada.asp). Avaluació i tractament
d’una desena de persones amb aquestes patologies.
• Desenvolupament al MATLAB de programari d’anàlisi no lineal de sèries
temporals (ECG) i d'una interfície gràfica per a l'estudi i la quantificació del
sincronisme de fase entre canals d'EEG.
UNIDOC - Unitat d’Investigació i Diagnòstic Neuropsicològic del Dolor Crònic
(http://labcsd.info/unidoc)
• Continuació del projecte de recerca titulat «Dinámica de la actividad cerebral y
de la percepción del dolor en pacientes con dolor crónico», dirigit pel Dr Pedro
Montoya.
• Realització d'un programa, de 22 hores de durada, d'entrenament i rehabilitació
de la memòria adreçat a pacients, en grups reduïts, amb dolor crònic amb
problemes de memòria i de concentració.
• Cursos sobre els fonaments biològics del comportament humà i les seves
alteracions, amb especial referència al dolor crònic.
• Avaluació dels factors afectius, cognitius i socials relacionats amb el
manteniment del dolor. Anàlisi del funcionament cerebral en relació amb el
processament del dolor i del processament sensorial determinant llindars.

•

Intervenció terapèutica individualitzada i en grup per al maneig del dolor.

10.3. Altres serveis
10.3.1. Gabinet Tècnic d’Imatge (GTd’IM)
El responsable del GTd’IM, senyor Jaume Falconer i Perelló, ha treballat principalment
en el disseny de cartells (com a exemple, l’any 2008 va realitzar 78 cartells relacionats
directament amb la UIB o bé cartells en què la Universitat hi participava), tríptics,
díptics, camisetes, aplicacions de la imatge institucional, cobertes de llibres i revistes,
etc., corresponents a les activitats dutes a terme principalment pel Vicerectorat de
Projecció Cultural (i específicament pel Servei d’Activitats Culturals i la Universitat
Oberta per a Majors, UOM), com també per altres vicerectorats, en què destaca el
Vicerectorat Primer, per les tasques dutes a terme a través de l’Institut de Ciències de
l’Educació, ICE; també podem destacar la participació en projectes d’altres serveis de la
UIB (Servei d’Informació, Servei Lingüístic, Servei de Publicacions, etc.) com també
dels departaments, escoles o facultats que han demanat els seus serveis per tal de
projectar la Universitat a través de la seva imatge dins la comunitat universitària i a
l'exterior.

10.3.2. Programa d’orientació i transició a la Universitat (POTU)
Definició i estructura del programa
El Programa d’orientació i transició a la Universitat (POTU) té com a finalitat principal
facilitar la incorporació de nous alumnes a la Universitat, mitjançant la difusió de la
importància de la formació superior entre els alumnes de l’educació secundària, i
millorar les relacions entre l’educació secundària i la Universitat.
El programa, que neix el 2003 per un conveni anual renovable entre la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears,
depèn d’una comissió mixta amb representants de la Conselleria i de la UIB,
copresidida per la directora general d’Universitat i el vicerector d’Estudiants i Campus
de la UIB. El secretari de la comissió mixta és el coordinador del programa i de les
relacions de la UIB amb l’educació secundària. El POTU depèn funcionalment del
vicerectorat d’Estudiants i Campus.
La informació sobre el programa, els seus tècnics i les seves activitats es pot trobar a
http://www.uib.es/ca/infsobre/estudis/potu/index.html.
El treball dels tècnics del POTU es desenvolupa sempre amb la col·laboració d’òrgans,
estructures o serveis de la Universitat: Servei d’Informació, Institut de Ciències de
l’Educació, Servei de Comunicació, Servei d’Alumnes, Servei de Recursos
Audiovisuals, equips deganals i de direcció d’escola universitària, professorat
universitari, etcètera.
Activitats més representatives. Any acadèmic 2008-2009
D’entre les accions del Pla d’acció del POTU per a l’any acadèmic 2008-2009
(http://www.uib.es/ca/infsobre/estudis/potu/pla_accio0809.pdf)
cal
destacar
la
consolidació de l’oferta unificada d’activitats d’informació i orientació per a centres de
secundària presentada des de l’any 2006 sota el nom genèric de «La UIB amb tu» del
Servei d’Informació de la UIB (www.uib.es/lauibambtu09). Aquest programa té una
excel·lent acceptació per part del professorat dels centres de secundària, que
l’incorporen en els seus plans d’orientació i d’activitats culturals.
Entre altres activitats, els tècnics del POTU han impartit aquest curs 110 sessions de
motivació universitària que han arribat a 5.222 alumnes (4.015 el curs passat) de quart
d’ESO, CFGM, CFGS i primer curs de batxillerat en 68 centres de secundària de les
Illes Balears. També han impartit sessions d’informació sobre l’orientació cap als
estudis universitaris per a pares i mares d’alumnes de secundària (190 assistents en 5
centres), iniciativa que es vol potenciar el proper any acadèmic.
També s’han impartit 103 conferències de divulgació científica, social i cultural a càrrec
de professorat de la Universitat, 86 xerrades sobre estudis que s’imparteixen a la UIB, a
càrrec de professorat de la UIB, i 80 xerrades sobre accés la Universitat a càrrec de
tècnics del SI-UIB (http://www.uib.es/lauibambtu09/conferencies/index.html).
Es manté el DEMOLAB a la Facultat de Ciències. En aquest any acadèmic hi han
participat 3.042 alumnes de 140 centres de secundària de Mallorca, Menorca i Eivissa
(http://www.uib.es/facultat/ciencies/pag/DemoLab08.htm).

Per informar en el seu moment de l’estat del procés de convergència de la UIB amb
l’espai europeu d’educació superior, el POTU ha col·laborat en la celebració d’unes
jornades adreçades a equips directius, departaments d’orientació i professorat
d’educació secundària i a informadors juvenils, en les dates i els llocs següents: 2 de
febrer de 2009, al Centre BIT d’Inca; 3 de febrer de 2009, al Teatre Municipal de
Manacor; 6 de febrer de 2009, a la sala d'actes de l’edifici Gaspar Melchor de
Jovellanos, campus universitari (Palma); 9 de febrer, a la Seu universitària de Menorca
(Alaior); i 11 de febrer, a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera (Eivissa). Les
ponències foren impartides pel senyor Juan José Montaño, director de l’Oficina
d’Harmonització i Convergència Europea, i el senyor Cels Garcia, vicerector
d’Estudiants i Campus (http://www.uib.cat/eees).
A petició del POTU, la Fundació General de la UIB ha elaborat un estudi de viabilitat i
una proposta pressupostada per a la futura posada en marxa d’uns campaments
d’orientació per a alumnes de secundària a desenvolupar al campus universitari.
Es va fer una jornada tècnica d’avaluació del POTU el dia 21 de maig de 2009 per
recaptar propostes de millora del programa. Les conclusions s’han incorporat a
l’actualització del document «Programa d’orientació i transició a la Universitat»
(http://www.uib.es/ca/infsobre/estudis/potu/index.html).
Es va fer la primera edició de l’activitat «Periodistes escolars a la UIB» el 21 de
novembre de 2008, amb participació de 55 alumnes i 16 professors responsables de
revistes escolars de 15 centres d’educació secundària. L’activitat consistí en la
realització d’una entrevista al doctor Martí X. March Cerdà, vicerector primer, de
Planificació i Coordinació Universitària, una visita a diferents serveis de la UIB i la
participació voluntària en un concurs de treballs publicats en les revistes escolars
(http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2009/juny/
17/17060901.html).
S’han fet les gestions necessàries per assegurar l’oferta nova d’activitats demostratives
per a alumnes de secundària dels estudis de l’Escola Politècnica Superior durant el
proper curs 2009-2010, DEMOTEC.
Amb la col·laboració de l’OSR, s’ha posat en marxa la iniciativa «Investiga amb la
UIB» de propostes didàctiques per a la difusió del treball de recerca de la UIB en
centres de secundària. Per ara es compta amb els grups dirigits pels doctors Carlos
Duarte, Camilo José Cela i Francisco Perales. L’activitat és oberta a altres grups de
recerca.
S’ha participat a la CED del Màster de Professorat de Secundària.
S’ha participat en l’actualització de continguts relatius a l’orientació per a futurs
alumnes de la UIB (http://www.uib.es/ca/infper/futurs/decideix).
S’ha preparat, amb la col·laboració del SI-UIB, la convocatòria de la tercera jornada
Secundària-Universitat: «La transició a la Universitat. Accés i admissió: els nous
plantejaments», que es farà en tres sessions a Palma, Menorca i Eivissa l’octubre de
2009 per informar el professorat i els orientadors dels centres de secundària dels nous
canvis a les proves d’accés i en el procés d’admissió a les universitats.

Documentació elaborada
Entre els documents elaborats durant el curs acadèmic 2008-009 cal destacar:
o Programa d’orientació i transició a la Universitat, aprovat per la Comissió
Mixta el dia 26 de juny de 2009.
o El POTU: valoració i propostes de futur, de conclusions de la jornada tècnica
del dia 21 de maig de 2009.
o La UIB, la teva, fullet que es distribueix als / a les alumnes que superen les
proves d’accés a la Universitat.
o Fullets específics per a Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera de l’oferta
d’activitats d’informació i orientació per a centres de secundària La UIB amb tu,
2008-2009.
o Programa de conferències de divulgació científica, social i cultural per al curs
2008-2009.
o Fullet de la primera convocatòria de l’activitat Periodistes escolars a la UIB i
bases del concurs que s’hi relaciona.

10.4. Oficines
10.4.1. Oficina de Convergència i Harmonització Europea (OCIHE)
Des dels seus inicis l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea (OCIHE) ha
desenvolupat una tasca cabdal per a l’adaptació de la UIB a l’espai europeu d’educació superior
(EEES) mitjançant el disseny i aplicació d’un pla propi per a la convergència europea finançat
pel Ministeri d’Educació, la Conselleria d’Educació i la UIB mateixa. La descripció del pla propi
es pot consultar a: http://ocihe.uib.es/EEEUIB/Pla_propi/. En la planificació de l’any acadèmic
2008-2009, han tingut especial rellevància les accions de suport a la nova organització
acadèmica en el marc europeu, encara que sense deixar de banda altres activitats de difusió,
informació, formació, coordinació, etc., amb tots els agents interns i externs implicats en la
convergència amb Europa (comunitat universitària, futurs alumnes, secundària, món de
l’empresa, agents socials, altres universitats, administracions públiques, societat, etc.). A
continuació, s’enuncien les principals accions dutes a terme per l’OCIHE l’any 2008-2009:
A. Àmbit de l’ordenació dels ensenyaments oficials
• Formació i assessorament a les comissions d’elaboració i disseny dels títols oficials
adaptats a l’espai europeu, així com avaluació de les propostes dels corresponents plans
d’estudis al si de la Comissió Assessora abans d’enviar-los al Consell d’Universitats.
• Col·laboració en l’elaboració de les normatives per a l’adaptació de l’ordenació
acadèmica a l’espai europeu: normativa de reconeixement i transferència de crèdits,
Reglament acadèmic, acord normatiu pel qual es creen els consells d’estudis i acord
normatiu que estableix els criteris per a l’elaboració de les guies docents de les
assignatures.
B. Àmbit de la innovació i formació docent
• Coordinació dels projectes d’implantació dels crèdits europeus en tot un primer curs
d’una titulació. Projectes desenvolupats: Química, Enginyeria Tècnica Agrícola,
Psicologia, Matemàtiques i Història de l’Art.
• Cursos de formació en innovació docent al professorat que impartirà docència en títols de
grau i màster oficials l’any 2009-2010. Com a material de suport es va publicar el llibre:
Montaño, J. J.; Pinya, C. (2009). Orientacions i criteris de la UIB per adaptar la
docència a l’EEES. Palma: Universitat de les Illes Balears.
• Col·laboració amb el CTI en el disseny de dues eines informàtiques en línia de suport a
l’activitat docent: una eina per introduir els continguts de les guies docents de les
assignatures i una eina per dissenyar el cronograma o distribució d’hores de treball
presencial i autònom setmanal de l’alumnat.
C. Àmbit de la difusió de l’EEES
En col·laboració amb diversos serveis de la UIB, l’OCIHE ha participat en conferències
divulgatives dirigides als tres sectors fonamentals de la comunitat universitària:
• Professorat: el Servei d’Informació, dins l’acció La Universitat us Informa, organitza
jornades dirigides a orientadors i directors d’educació secundària per informar, entre
altres temes d'interès, dels canvis en l’àmbit de l’educació que suposa l’EEES i els seus
efectes sobre l’educació secundària.
• Personal d’administració i serveis: dins el Pla de formació per al personal de la UIB, es
va organitzar el curs «L’adaptació de la UIB a l’espai europeu d’educació superior»,
destinat al personal d’administració i serveis.
• Estudiants: el Servei d’Informació organitza diverses sessions informatives dins els
programes POTU i La UIB amb tu.

Títols oficials de grau verificats pel Consell d’Universitats i autoritzats per a la seva
implantació per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
Arts i Humanitats
• Estudis Anglesos
• Filosofia
• Història
• Història de l’Art
• Llengua i Literatura Catalanes
• Llengua i Literatura Espanyoles
Ciències
• Biologia
• Bioquímica
• Física
• Química
Ciències de la Salut
• Infermeria
• Fisioteràpia
• Psicologia
Ciències Socials i Jurídiques
• Administració d’Empreses
• Dret
• Economia
• Educació Infantil
• Educació Primària
• Educació Social
• Geografia
• Pedagogia
• Treball Social
• Turisme
• Comunicació Audiovisual (Centre adscrit Alberta Giménez)
• Educació Infantil (Centre adscrit Alberta Giménez)
• Educació Primària (Centre adscrit Alberta Giménez)
• Periodisme (Centre adscrit Alberta Giménez)
• Turisme (Centre adscrit del Consell d'Eivissa)
• Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno)
Enginyeria i Arquitectura
• Enginyeria d’Edificació
• Matemàtiques

10.4.2. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)
1. Accions de formació i sensibilització
• Assignatura de lliure configuració: Economia, Desenvolupament i Cooperació,
impartida pel Sr. Antonio Sierra. L’han realitzada un total de 26 alumnes.
• Tres cursos monogràfics de curta durada: varen tenir una participació total de 104
alumnes. Impartits per 6 professors/es de la UIB i 7 membres de diferents entitats.
• El V curs de postgrau d’Especialista Universitari en Cooperació per al
Desenvolupament ha tingut una participació de 46 alumnes, 14 professors/es de la
UIB i 2 professors externs.
• A la V Convocatòria d’ajuts de cooperació al desenvolupament: accions de formació
i sensibilització, es varen aprovar un total de 6 projectes, executats per 30 membres
de la comunitat universitària.
• Realització de les III Jornades en Cooperació al Desenvolupament, que varen tenir
un total de 149 persones inscrites, entre alumnat, PDI i PAS.
• Apropament de la realitat dels països del Sud mitjançant 6 exposicions, un
audiovisual i una conferència (Africania).
• La publicació dels volums IV i V de la col·lecció Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat.
2. Convocatòria d’un Premi nacional de recerca sobre cooperació internacional al
desenvolupament.
S’hi varen presentar un total de 8 projectes de recerca.
3. Projectes de cooperació al desenvolupament
• A la V Convocatòria d’ajuts de cooperació al desenvolupament: projectes de
cooperació, es varen aprovar un total 13 projectes, dels quals formen part 54
membres del PDI, PAS i alumnat de la UIB.
• Accions de suport a universitats de la Xarxa Orión.
⎯ Formació en gestió integral de zones costaneres, curs realitzat a l’Argentina amb
una participació de 32 alumnes.
⎯ Inauguració del Centre de Referència de Gestió Integral Costanera. Argentina.
⎯ Mobilitat de dos residents de la unitat de comares a la Universitat Juan Misael
Saracho (Bolívia).
4. Projectes de cooperació universitària al desenvolupament en xarxa
• Xarxa Vives d’Universitats: Programa Algèria Universitats (PAU). Hi ha 4
professors de la UIB implicats en les línies d’actuació dels àmbits: economia i
desenvolupament local, i sostenibilitat ambiental.
• Grup 9 d’Universitats (G-9): Seminari: Género, Salud y Liderazgo para Mujeres
Jóvenes del África Subsahariana. Uganda. La participació fou de 38 assistents.
5. Beques per a la realització de pràctiques d’alumnes de la UIB en països
empobrits.
Es varen concedir 30 beques, de les quals 2 eren per als alumnes del postgrau en
cooperació. Per poder dur a terme aquesta acció s’hi han implicat 13 professors/res de la
UIB.
6. Mobilitat d’alumnat.
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Mitjançant aquest programa, es convoquen 6 beques (2 de Bolívia, 2 d’Equador i 2
d’Argentina) per a estudiants de les universitats de la Xarxa Orión, per tal que cursin
estudis a la UIB.
7. Voluntariat universitari
• La Borsa de Voluntariat Universitari ha tingut un total de 832 membres inscrits de la
comunitat universitària.
• Els sis cursos de formació de voluntariat realitzats en els àmbits de salut, medi
ambient, cooperació al desenvolupament..., els han impartit 12 professors de la UIB,
i 15 membres d’entitats i ONGD. Han tingut una participació total de 170 alumnes.
• El programa d’Estades Solidàries (voluntariat en cooperació al desenvolupament):
han realitzat tasques de voluntariat en països com Índia, Equador i Nicaragua un
total de 10 estudiants de la UIB.
• Difusió i intermediació del programa Servei de Voluntariat Europeu (SVE) i el
Programa de voluntariat de les Nacions Unides.
8. Programa UIB Reutilitza
S’han lliurat un total de 294 ordinadors, repartits a la UIB i en entitats externes (ONG,
associacions, centres públics, etc.).
9. Total de visites realitzades pels usuaris a la pàgina web de l’OCDS: 7.200
Trobareu tota la informació detallada a: www.uib.es/solidaritat
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10.4.3. Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat (OGAS)
Per Acord Executiu del dia 10 de març de 2009 es creà l’Oficina de Gestió Ambiental i
Sostenibilitat (OGAS), que depèn orgànicament del vicerectorat d’Estudiants i Campus,
perquè té les competències, entre d’altres, sobre la qualitat ambiental i l'aplicació del
Codi de conducta ambiental, el transport públic i l’ordenació i la planificació del
campus universitari.
1. Antecedents
L’article 4.2 dels Estatuts estableix que la Universitat de les Illes Balears se sent
compromesa amb la conservació del medi ambient a través d'una ètica ambiental
solidària amb tots els pobles del món, que promogui la conservació de la biodiversitat i
dels hàbitats i recursos naturals.
A la nostra universitat s’han executat —i de fet se segueixen duent a terme— moltes
accions per a la millora del medi ambient, però d’una manera no cohesionada.
Quant a la política ambiental a la UIB, des d’unes primeres iniciatives d’estalvi de
recursos, es va iniciar (1995) un programa d’ambientalització del campus que va
impulsar l’elaboració del Codi de conducta ambiental (1996), un estudi paisatgístic amb
una sèrie de propostes (1997) i la realització d’una ecoauditoria amb una agenda
d’actuacions (1998) la majoria de les quals s’han anat executant. A hores d’ara, després
d’una primera versió (2002), s’està treballant encara en la modificació del Pla especial
del campus de la UIB, que serà una molt bona eina per integrar aquesta política
ambiental en el planejament urbanístic.
2. Funcions de l’OGAS
a) Assessorar en la presa de decisions en qüestions relacionades amb la gestió
ambiental.
b) Coordinar la gestió ambiental entre les diferents àrees de la Universitat de les
Illes Balears (de gestió, Rectorat, professorat, personal d’administració i serveis
i alumnat) i en les relacions de la UIB amb altres entitats, i amb empreses que
presten serveis a la UIB.
c) Realitzar les tasques tècniques necessàries per dur a terme la correcta gestió i
protecció ambiental.
d) Realitzar periòdicament, a diferents col·lectius de la Universitat i al personal
dels serveis contractats, programes formatius d’aspectes ambientals.
3. Línies d’actuació de l’OGAS
Les línies d’actuació principals de l'Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat, que
seran determinades periòdicament pel vicerector d’Estudiants i Campus, són inicialment
les següents:
a) Recollir i gestionar la informació ambiental i de sostenibilitat.
b) Supervisar i coordinar l'ordenació urbanística i la planificació del campus
universitari.
c) Supervisar i coordinar la gestió dels recursos hídrics del campus.
d) Supervisar i coordinar la gestió de la mobilitat al campus.
e) Realitzar la memòria de sostenibilitat.
f) Comprovar, si s’escau, l’aplicació de criteris de sostenibilitat i de protecció
ambiental en els processos de compra i de contractació.
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g) Col·laborar en el grup de treball per a la Qualitat Ambiental i el
Desenvolupament Sostenible de la Conferència de Rectors de les Universitats
Espanyoles (CRUE), participar en les seves reunions i aplicar les seves
directrius a la nostra universitat.
4. Direcció de l’OGAS
Per Resolució del Rectorat del dia 24 de març de 2009 el senyor Jaume Munar Bernat,
biòleg, va ser nomenat director de l’OGAS.
5. Instal·lacions de l’OGAS
L’OGAS es troba a la segona planta de l’ala est de Son Lledó, des del dia 25 de maig de
2009, i se n’està completant l’equipament ofimàtic.
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10.4.4. Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes
L’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes se centra a treballar per
contribuir a garantir el principi d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones a tota la
comunitat universitària (alumnes, personal docent i investigador i personal
d’administració i serveis). Igualment, s’inclou l’aplicació del principi d’igualtat
d’oportunitats en el cas de les persones pertanyents a grups desafavorits socialment i/o
amb risc d’exclusió social.
Activitats desenvolupades durant el curs 2008-2009
— Activitats de difusió
o Renovació
i
actualització
de
la
pàgina
web
de
l’Oficina
(www.uib.es/servei/igualtat).
o Participació en el programa d’acolliment al nou alumnat, al començament del curs.
o Manteniment del servei de préstec de llibres i materials audiovisuals amb
continguts relacionats amb les dues àrees d’estudi.
— Activitats d’investigació
o Anàlisi de la distribució per gènere dels diferents col·lectius que constitueixen la
nostra universitat i hi participen.
o Elaboració i publicació del cinquè informe de situació en matèria d’igualtat
d’oportunitats.
o Elaboració del diagnòstic quantitatiu per al futur Pla d’igualtat de la UIB per
encàrrec de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de la UIB.
— Activitats formatives
o En el marc de la Càtedra d’Estudis contra la Violència de Gènere s’ha dut a terme
durant el primer quadrimestre del curs 2008-2009 l’assignatura de lliure
configuració denominada La Violència de Gènere des d’una Perspectiva
Multidisciplinària, amb una matrícula de 74 persones. L’Oficina per a la Igualtat
d’Oportunitats entre Dones i Homes és l’òrgan encarregat d’aquesta assignatura.
o Organització i realització d’un postgrau en línia titulat II Expert/a Universitari/ària
en Anàlisi Psicosocial de la Violència de Gènere, durant el curs acadèmic 20082009, finançat per la Càtedra d’Estudis contra la Violència de Gènere.
o S’han dut a terme diverses conferències a la nostra universitat i en altres
universitats espanyoles sobre la temàtica de l’Oficina.

10.4.5. Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials
L’objectiu principal d’aquesta oficina és garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat i
la resta de membres de la comunitat universitària mitjançant la promoció de mesures
d’acció positiva que facilitin la plena i efectiva participació en l’àmbit universitari. Així,
les accions que es duen a terme pretenen afavorir que totes les persones (estudiants,
PAS i PDI) que presentin necessitats especials o particulars associades als diferents
tipus de discapacitat disposin dels mitjans, suports i recursos adequats.
Les persones responsables de l’Oficina són la directora, Dolors Forteza, i el tècnic,
Josep Lluís Ortego. Aquest curs l’Oficina ha comptat amb una beca de col·laboració que
es va concedir a Margalida Cànaves.
Les activitats que desenvolupa l’Oficina s’agrupen en dos eixos principals: la
intervenció individualitzada, directa, amb les persones amb necessitats especials, i la
millora de l’accessibilitat i adequació dels serveis i espais d’acord amb els principis del
disseny universal, que denominam intervenció general o transversal.
1. Intervenció individualitzada
Durant el curs 2008-2009 l’Oficina Universitària de Suport ha atès les necessitats
especials de 100 persones (60 dones i 40 homes). Es tracta d’un conjunt heterogeni de
persones que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit universitari (alumnat, professorat
i personal d’administració i serveis).
Tot i que l’alumnat amb discapacitat conforma el gruix més nombrós de persones
ateses, hem de considerar que l’Oficina també ofereix suport a altres col·lectius:
• Alumnat amb dificultats d’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, disgrafia...) i
problemes emocionals. Aquest alumnat presenta necessitats especials malgrat
no tenir el certificat del grau de discapacitat.
• També ajuda l’alumnat amb discapacitat que cursa estudis de postgrau, doctorat,
Universitat Oberta per a Majors i formació complementària (certificat d’aptitud
pedagògica, CAP; Reciclatge de català o el curs de preparació per a la prova
d’accés per a més grans de 25 anys).
• L’Oficina també atén les necessitats especials del professorat i personal
d’administració i serveis amb discapacitat.
La taula següent mostra de forma esquemàtica el nombre de persones que han sol·licitat
algun tipus de suport a l’Oficina Universitària de Suport.
Tipus de col·lectiu
Nombre
Alumnat amb discapacitat matriculat 1r i 2n cicle
65
per la via de matrícula gratuïta o 3r cicle (postgrau)
2
beca
Alumnat
amb
dificultats 1r i 2n cicle
19
d’aprenentatge
Reciclatge de català
2
Curs de preparació per a la prova d’accés per a més grans de
1
25 anys
UOM
4
Personal d’administració i serveis
5
Personal docent i investigador
2
Total
100
Taula 1. Nombre de persones que han rebut suport de l’Oficina el curs 2008-2009

Activitats realitzades
Les accions individualitzades que s’han dut a terme han sorgit de la valoració individual
de les necessitats. Les accions individualitzades més destacables realitzades amb
l’alumnat han estat:
• Valoració de les necessitats especials per a la provisió de les adaptacions
acadèmiques fent una revisió de les ajudes rebudes en cursos anteriors o al llarg
de l’escolaritat o proposant alternatives més operatives en l’àmbit universitari.
Després d’aquesta primera valoració s’ha fet el seguiment de la idoneïtat de les
adaptacions tant amb l’alumnat com amb el professorat, fent noves propostes
quan ha estat necessari.
• Determinació dels espais, el mobiliari i les ajudes tècniques més convenients per
a cada persona.
• Mediació amb el professorat (explicant les necessitats de l’alumnat, orientant en
l’avaluació i les adaptacions d’accés als continguts més adients).
• Suport en els exàmens; per exemple, ampliar el temps de la durada de les proves,
suport a l’alumne per escriure, reservar un espai adient, etc.
• Orientació i assessorament acadèmic, personal i, en menor mesura, laboral.
• Suport en tràmits administratius, especialment en el procés d’automatrícula.
• Adaptacions dels llocs de treball del professorat i personal d’administració i
serveis.
2. Intervenció general o transversal
Aquest tipus d’intervenció és molt més global, ja que les accions que es duen a terme
suposen canvis per a la millora de la Universitat perquè, cada vegada més, es
converteixi en un entorn que faciliti la plena i efectiva participació de tots els membres.
Moltes d’aquestes accions s’han fet paleses per les necessitats d’alguna persona en
concret (alumnes, PDI, PAS...); això ha fet que es donàs prioritat a determinades
accions, mentre que altres s’han projectat per a cursos vinents.
A continuació presentam una breu relació de les tasques més significatives:
• Eliminació de barreres arquitectòniques i de la comunicació. Durant aquest
curs hem continuat col·laborant amb el Servei de Patrimoni, Contractació i
Infraestructura per a la millora de l’accessibilitat de les instal·lacions i
l’equipament del campus universitari; per exemple, adaptació d’aules per a
usuaris de cadires de rodes, millora de l’accessibilitat i senyalització de
l’aparcament de les instal·lacions esportives, millora de l’accessibilitat de la Seu
universitària de Menorca, senyalització en sistema Braille de les portes d’aules,
despatxos i serveis, etc.
• Instal·lacions esportives gratuïtes i previsió d’activitats integrades. Hem
continuat amb els contactes amb CampusEsport per mantenir l’oferta esportiva
adaptada i la gratuïtat dels serveis de les instal·lacions esportives per a les
persones de la comunitat universitària amb discapacitat.
• Curs d’atenció a estudiants amb discapacitat per al PAS de la UIB. Durant el
mes d’octubre impartírem un curs de cinc hores destinat al personal
d’administració i serveis, amb el títol: «Els principis del disseny per a tothom i
l’atenció a les persones amb discapacitat».
• Revisió de la web. En aquest curs s’ha fet una revisió de la informació que
apareixia a la web i s’hi han introduït nous continguts. A més de la web
pròpiament, s’han modificat alguns documents que hi apareixien i se n’han
elaborat de nous (formularis, normativa i protocols). Actualment estam

•
•
•
•
•
•

•

treballant amb el CTI per tal d’adaptar el format de la web al nou sistema de
publicació de la web de la UIB. Més informació a: http://oficinasuport.uib.es.
Assessorament als instituts d’ensenyament secundari (IES) sobre la transició
de l’alumnat amb necessitats especials als estudis universitaris.
Coordinació amb el PROA. Derivació de casos.
Foment d’ajudes econòmiques per al pagament dels preus públics per als
alumnes amb minusvalidesa igual o superior al 33 per cent.
Participació a les jornades de portes obertes.
Difusió de les activitats del programa. Notícies i reportatges als mitjans de
comunicació locals (premsa escrita, televisió i ràdio).
Coordinació de convenis de pràctiques formatives de persones amb
discapacitat a la UIB que realitzen cursos o reben el suport d’organismes i
entitats com: els projectes FIOP de la Conselleria d’Interior, Coordinadora Federació Balear de Persones amb Discapacitat, la Unió d’Associacions i
Centres d’Assistència a Minusvàlids de les Balears (UNAC), instituts
d’educació secundària (alumnat que cursa un cicle formatiu o un programa de
garantia social), etc. Durant el curs 2008-2009 l’Oficina va gestionar les
pràctiques laborals a la UIB de cinc persones amb discapacitat.
Col·laboració amb el CTI en la millora de l’accessibilitat de l’aplicació de la
intranet UIB Digital.

11. Instituts Universitaris
11.1. Institut de Ciències de l’Educació (ICE)
1. Dades i xifres
2. Organització i personal
2.1. Missió i visió
2.2. Consell de l'ICE
2.3. Personal de l'ICE
2.4. Instal·lacions
2.5. Nova pàgina web i plataforma de formació a distància.
3. Suport a l'activitat docent de la Universitat
3.1. Relació amb els vicerectorats de la UIB
3.2. Programa d’Ajuts a la Docència Universitària. Fem camí cap a Europa (PADU)
3.3. Expert Universitari / Experta Universitària en Tècniques Docents de Grau Superior.
Títol propi de postgrau de la UIB. Any acadèmic 2008-2009
3.4. Suport al Pla d'Acció Tutorial
3.5. Diada d'acolliment12
3. 6. Convocatòria d'ajuts per a projectes d’innovació i millora de la qualitat docent
4. Formació permanent als nivells d'infantil, primària i secundària
4.1. Cursos
4. 2. Formació de postgrau
4. 3. Jornades i congressos
4.4. Altres accions en col·laboració amb altres organitzacions
5. Cursos per a l'obtenció del Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP)
6. Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural
7. Suport a la innovació i investigació educativa.
7.1. Seminaris permanents
7.2. IN. Revista Electrònica d’Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa.
7.3. Investigacions
8. Altres qüestions

1

1. Dades i xifres
Per resumir les dades del conjunt de l'activitat formativa presentada, s'han elaborat les següents
taules:
ALUMNAT

PROFESSORAT

HORES DE
FORMACIÓ

CURSOS I JORNADES

1650

439

1836

CURSOS DE POSTGRAU

885

119

1044

PADU

683

12

76

CAP

893

108

460

PLA DE RECICLATGE

2805

59

2925

6916

737

6341

TOTALS

COMPARATIVA ALUMNAT 2007-2008 RESPECTE AL 2008-2009
ALUMNAT 200708

ALUMNAT 200809

INCREMENT

CURSOS I JORNADES

897

1450

161,6%

CURSOS
POSTGRAU

256

885

345,7%

PADU

294

683

232,3%

CAP

372

893

240%

PLA DE RECICLATGE

1866

2805

150%

DE

Com es pot observar, el volum d'alumnat ha estat molt important, i han augmentat les xifres dels
dos darrers cursos de forma notable.
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11.2. Instituts Universitaris de Recerca
11.2.1. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA)
L’IMEDEA és un Institut mixt de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Consell Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC). Fou el primer Institut Universitari creat a la Universitat
de les Illes Balears. La seva missió consisteix en contribuir al coneixement en àrees crítiques
per a la promoció de la qualitat de vida en la societat de les Illes Balears. Aquest objectiu
general s’intenta assolir a través d’una investigació científica marcada per un plantejament
global només abordable des d’un punt de vista interdisciplinari, i subjecte a la consecució de
l’excel·lència en els diferents àmbits científics de l’IMEDEA.
L’activitat de recerca de l’IMEDEA es desenvolupa en dos grans eixos complementaris que abasten
cinc línies de recerca.
Els dos eixos són:
(1) Canvi global, incloent-hi el paper dels oceans i les conseqüències sobre el litoral.
(2) Recerca integrada i interdisciplinària a la zona costanera.
Les cinc línies de recerca són:
Línia 1: Biodiversitat i ecologia de poblacions al medi marí.
Línia 2: Funcionament del sistema de l’oceà.
Línia 3: Oceanografia operacional.
Línia 4: Ecologia i evolució a ambients insulars.
Línia 5: Variabilitat de la zona costanera i ciència de la sostenibilitat: gestió integrada en la
zona costanera, innovació i turisme.
L’IMEDEA en xifres (2008):
— 13,48 milions d’euros d’ingressos el 2008 (46% obtinguts en projectes).
— 143 persones, 30 investigadors permanents (UIB i CSIC).
— 100 projectes de recerca en actiu.
— 191 publicacions (150 ISI, 41 no ISI).
— 2 seus, Esporles i Campus UIB.
— 2 estacions costaneres: Instal·lació marina Calanova (acord amb el Govern les Illes Balears)
i l’estació del far del Cap de Ses Salines (acord amb l’Autoritat Portuària i patrocinat pel
BBVA)
— Les instal·lacions a Esporles cobreixen al voltant d’uns 5000 m2, amb 38 laboratoris, 4
magatzems, i 30 despatxos.
— 1 vaixell de recerca costanera: Rodman 1120.
— 1 Spin-off empresarial: Albatros Marine Technologies (UIB-CSIC).
El Pla Estratègic de l’IMEDEA (2006-2009) va tenir en compte els següents criteris:
— Qualitat d’investigació (publicacions, projectes, citacions, recursos, tesis, estudiants, etc.).
— Valoració de recerca innovadora, a l’àmbit de tòpics de recerca emergents.
— Capacitat de generar coneixement per proposar solucions eficients als problemes ambientals
d’importància social.
— Contribució a la cultura científica i tecnològica.
— Contribució a la innovació i relacions amb la societat (impacte sobre el desenvolupament
socioeconòmic).

A continuació es presenta una gràfica amb l’evolució de la producció científica (Publicacions
ISI, no ISI) i dels ingressos, la qual mostra que l’IMEDEA és un institut altament productiu. És
també important tenir en compte els resultats excel·lents obtinguts per investigadors de
l’IMEDEA en el marc dels diferents programes europeus. Aquests resultats, juntament amb
molts d’altres, mostren el lideratge de l’IMEDEA a nivell europeu en l'àrea d'Oceanografia, de
la Zona Costanera Interdisciplinària i de l'Ecologia Insular.

Evoluci— de les publicacions 1997-2008
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Any
2002
2001
2000
1999
1998
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11.2.2. Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (Iunics)
 Organització del V cicle de conferències Salut, Ciència i Futur, juntament amb
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, la Fundació Mateu Orfila i la
Fundació “la Caixa”.
 Cicle de conferències La nostra Ciència de cada Dia, organitzat pel SAC,
juntament amb la Reial Acadèmia de Medicina i l’Associació Balear d’Asma:
- Pacients, vosaltres teniu la paraula
- El repte de viure una malaltia crònica el 2009. L'educació terapèutica
- Asma, activitat física i esport. L'asma, l'escola i l'adolescent.
 VII Jornades d’Investigació del Sistema de Salut de les Illes Balears, juntament
amb la Conselleria de Salut i Consum, la Fundació Mateu Orfila i l’Obra Social Sa
Nostra
 Organització del Cicle de Seminaris de Neurociència Cognitiva, juntament amb
la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació i la Unió
Europea.
 Participació en la Universitat d'Estiu UIB 2009: Globalització i malalties
emergents.
 IV Jornades de Proliferació Cel·lular i Càncer.
 Organització, juntament amb la FUEIB, de la Jornada sobre Trastorn per Dèficit
d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH).
 Impartició de conferències que no formen part de cap cicle:
- El Clínico ante la enfermedad de Andrade.
- Células madre tumorales y tumorogénesis, juntament amb el Col·legi
Oficial de Metges de les Illes Balers i la Reial Acadèmia de Medicina.
Publicacions: 174
Àrea de Malalties Infeccioses i Immunològiques: 62
Àrea de Malalties Renals i Cardiovasculars: 14
Àrea de Neurociències: 50
Àrea de Nutrició: 21
Àrea d’Oncohematologia: 27
Patents:
Àrea de Malalties Renals i Cardiovasculars: 2
Projectes: 78
Àrea de Malalties Infeccioses i Immunològiques: 9
Àrea de Malalties Renals i Cardiovasculars: 7
Àrea de Neurociències: 17
Àrea de Nutrició: 8
Àrea d’Oncohematologia: 5

11.2.3. Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)
Presentació
L'IFISC (Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos) és un centre de titularitat
compartida entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Consell Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC) creat per un acord específic signat entre ambdós el juny de 2007. Des del mes de
gener de 2009 l'IFISC té la seu a l'edifici dels Instituts Universitaris de Recerca del campus
universitari.
La línia transversal d'investigació de l’IFISC que fonamenta, unifica i percola la resta d’activitats és
l’estudi dels fenòmens genèrics en sistemes complexos: física estadística i no lineal, amb forts
components metodològics de sistemes dinàmics, mètodes computacionals i mecànica quàntica. Des
d’aquest focus de conceptes i idees, els investigadors assumeixen el risc de definir i actualitzar
cooperativament projectes d’investigació en un esquema flexible, canviant i entrellaçat en les
següents línies específiques d’investigació actuals:
 Física quàntica: fotons, electrons i informació
 Òptica no lineal i dinàmica de dispositius optoelectrònics
 Dinàmica de fluids, biofluids i fluids geofísics
 Física biològica i fenòmens no lineals en ecologia i fisiologia
 Dinàmica i efectes col·lectius en sistemes socials
Resum de les activitats i les dades principals de l'IFISC durant el curs 2008-2009
PERSONAL

PROJECTES
D'INVESTIGACIÓ
SEMINARIS
PUBLICACIONS
PROGRAMA DE
CONGRESSOS
IFISC-MPIPKS:
TENDÈNCIES EN
SISTEMES
COMPLEXOS (TCS)
ACTIVITATS DE
DIVULGACIÓ
CIENTÍFICA
MÉS INFORMACIÓ

14 investigadors permanents, 15 investigadors postdoctorals, 21 estudiants de
doctorat , 4 persones de suport tècnic i administratiu, 3 visitants de llarga
durada, 39 visitants de curta durada.
10 projectes finançats per la Comissió Europea; 7 projectes finançats pel Pla
nacional de ciència; 5 altres projectes d'investigació; 8 projectes d'investigació
amb la col·laboració de membres de l'IFISC.
Pressupost dels projectes actius el 2008: 3.304.489
58
57
El Programa consisteix en una sèrie de jornades IFISC - Max Planck portades
a terme tant a Palma com a Dresden. Les activitats a Palma es realitzen amb el
suport del Govern balear
Exev' 08 (10-14 de novembre)
Esdeveniments Extrems: Teoria, Observació, Models i Predicció
Darwin '09 (23-27 de novembre)
Darwin, 150 Anys després: De l'Evolució Molecular al Llenguatge
Bsinc '09 (2-6 de novembre)
Sincronització i Dinàmica Complexa a Multiescala al Cervell
Cicle de conferències Explorant les Fronteres entre els Sabers II
Cicle de conferències (SAC) La nostra Ciència de cada Dia
Fira de la Ciència 2009 i SCT 08
MEMÒRIA ANUAL IFISC 2008 i http://ifisc.uib-csic.es

Dades i gràfiques de la memòria anual de l’IFISC 2008









11.3. Instituts de recerca propis
11.3.1. Centre de Recerca Econòmica (UIB - Sa Nostra)
El CRE, nascut amb la vocació de desenvolupar una investigació independent i
multidisciplinària a l’entorn dels reptes econòmics i socials als quals s’enfronten les
Balears en el nou mil·lenni, ha comptat el curs 2008-2009 amb un equip propi integrat
per sis tècnics, un becari de col·laboració amb la UIB i quatre becaris de cooperació
educativa, a més de la participació activa dels investigadors del grup de recerca en
Anàlisi Econòmica dels Impactes del Turisme (AEIT).
Des de la seva fundació, el CRE ha tingut un paper clau, ja que ha informat sobre
l’evolució econòmica de les Illes Balears i ha efectuat un seguiment estret dels aspectes
determinants de l’economia i la societat balear. En aquest sentit, l’activitat del centre
s’ha orientat a alimentar i millorar el contingut de les publicacions periòdiques:
Conjuntura, de periodicitat quadrimestral, i l’Informe econòmic i social de les Illes
Balears 2007, a través del disseny i elaboració d’instrumental de caràcter quantitatiu
propi, com el Sistema d’Indicadors Sintètics de l’economia balear (SIS), l’Indicador de
Pressió Humana (IDPH), l’Índex d’Estrès Hídric (IEH), l’Índex de Competitivitat
Turística (ICT) i el manteniment i actualització d’una àmplia base de dades.
En el camp de l’economia del turisme i del medi ambient, els investigadors han treballat
a l’entorn de dos projectes competitius d’àmbit europeu (Thresholds of Environmental
Sustanaibility i Climate Change and Impact Research: the Mediterranean Environment)
i dos projectes d’àmbit nacional i regional (Externalitats del transport rodat en
economies turístiques). Així mateix, destaca la participació en dos contractes
d’investigació (Llibre Blanc del turisme de les Illes Balears i Valoració econòmica dels
actius naturals d'Espanya).
Fruit d’aquesta recerca és la publicació del Llibre Blanc del turisme de les Illes Balears.
Cap a una nova cultura turística, 5 capítols de llibre d’àmbit internacional, 8 documents
de treball CRE, 12 articles en revistes especialitzades com Tourism Economic,
Ecological Economics, Journal of Sustanaible Tourism, Hacienda Pública Española,
Cuadernos Aragoneses de Economía, etc. i la participació en 12 seminaris i congressos
internacionals (XII Encuentro de Economía Aplicada, 17th Annual Conference of the
European Association of Environmental and Resource Economists, II Congreso
Internacional Turismo, Economía y Medio Ambient, etc.).
Aquestes publicacions i un resum de l’activitat del centre es poden consultar a la web
www.uib.es / www.cre.sanostra.es i a la memòria anual 2008, aprovada pel Consell
Rector el passat 30 de març de 2009.

12. Fundacions
12.1. Fundació Universitat-Empresa (FUEUIB)
⎯ Orientació i inserció laboral:
319 contractes laborals signats mitjançant la FUEIB
Nombre d’usuaris: 3.320 universitaris
876 empreses/entitats col·laboradores
1.899 ofertes de treball tramitades
618 pràctiques en empreses/entitats
200.032 visites a la web
⎯ Formació de postgrau i especialització
Experts universitaris
Especialistes universitaris
Màsters universitaris
Altres cursos
TOTAL

Cursos
14
15
9
39
77

Hores Alumnes
1.575
217
3.505
330
6.179
417
3.811
1.243
15.070
2.207

⎯ Projectes nacionals i europeus
DROP-IN (Learning partnerships and peer review for a better evaluation of policies and
cross-sectoral practices reducing dropout in Europe). Programa Europeu Sòcrates.
TOUAREG (Tourism Platform for European Educational Games). Programa europeu
Leonardo da Vinci, accions de transferència d’innovació (TOI).
VERTEBRALCUE: Desarrollo de un área común de Educación Superior entre América
Latina, el Caribe y la Unión Europea. En el marc dels projectes ALFA III de la Comissió
Europea.
SUSTEN MECHANISM: Mecanisme per al Turisme Sostenible Emprenedor. Aprovat
dins el programa MED.
Avaluació de les accions formatives FORCEM 2008-2009.
⎯ Transferència de tecnologia i foment de la innovació
10 informes de valorització de resultats de la recerca dels grups de recerca (protecció,
creació de valor…).
56 diagnòstics de grups: captació d’informació de les línies i els projectes en marxa i
possibilitats de transferència.
Disseny i desenvolupament del catàleg de recursos científics i tecnològics de la UIB.
Gestió de 78 contractes article 83.
5 Torres Quevedo per a la contractació de doctors i tecnòlegs a les empreses.
100 assessoraments de programes d’ajudes de projectes de R+D+I empresarials.
39 propostes de projectes de R+D+I presentats a convocatòries públiques.
2 patents cedides per a l’explotació.
75 diagnòstics tecnològics en empreses del sector hoteler.
7 jornades sobre diferents temes en l’àmbit de la innovació.
⎯ Promotors tecnològics
30 promotors/es
Projectes presentats per més de 3,3 milions d’euros
Inserció laboral a les empreses d’un 45 per cent
⎯ RESET - Espai de l’Emprenedor i Suport a la Nova Empresa Tecnològica
Jornades i cursos sobre les habilitats bàsiques d’un emprenedor.
Assessorament en la creació d'empreses derivades (spin-offs) a 17 candidats/es.

Suport per a la creació de dues empreses derivades.

12.2. Fundació General de la UIB (FuGUIB)
La Fundació General de la Universitat de les Illes Balears (FuGUIB) és una institució privada, amb
personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre. Va ser creada per la Junta de Govern de la UIB el
dia 21 de juny de 1999 i hom li encomanà la gestió de les instal·lacions esportives i de la Residència
d'Estudiants del campus de la Universitat.
A més, des de l’any 2003 la FuGUIB gestiona UIBCongrés, un servei de suport a l’organització de
congressos i esdeveniments acadèmics i científics.
A la Fundació General durant el curs 2008-2009 hi han fet feina una mitjana de 43 treballadors
equivalents a temps complet, dels quals el 58% són dones. La FuGUIB va tancar l’exercici
econòmic 2008 amb uns ingressos de 3,2 milions de euros, un resultat comptable de –5.033 euros i
unes inversions totals de més de 775 milers d’euros.
Actualment la Fundació General de la UIB està certificada d’acord amb les normes de qualitat ISO
9001:2000 (sistema de gestió de qualitat) i ISO 14001:2004 (sistema de gestió mediambiental).
Durant el mes de maig de 2008 l’empresa AENOR en va dur a terme l’auditoria de certificació.
La Fundació General de la UIB està treballant cap a «l’oficina sense papers» amb la implantació del
software de gestió documental Docuware.
A) Residència d’Estudiants Bartomeu Rosselló-Pòrcel
La Residència d’Estudiants ha tingut una ocupació del 94,78% a les 97 habitacions individuals
durant el curs 2008-2009, i han estat ocupades per estudiants de la Universitat.
Les habitacions dobles han rebut visites d’estudiants dels programes d’intercanvi signats per la UIB,
a més d’estades de professors visitants (nacionals i estrangers), grups esportius i convidats de la
UIB.
A l’estiu de 2009 la Residència ha rebut visites del programa d’intercanvi de vacances del PAS,
tres grups nombrosos d’estudiants d’anglès i esports procedents de tot l’Estat espanyol (Forenex),
professors doctorands estrangers, assistents a congressos, estades de grups i clubs esportius, un grup
nombrós de la Universitat Oberta per a Majors i estudiants d’ensenyament secundari procedents
d’Escòcia que assisteixen a cursos d’espanyol per a estrangers.
Les principals millores en les infraestructures i els serveis de la Residència durant el curs 20082009 han estat les següents: renovació del mobiliari a les zones comunes i les habitacions, millora
del sistema d’enllumenament del menjador, adquisició de màquines rentadores i eixugadores per
abaratir el cost del servei de la bugaderia d’autoservei per als residents, millora de l’accés a l’edifici
per la porta de darrere, patrocini de la participació dels residents en les lligues esportives de la UIB,
oferta als residents de la cinquena convocatòria pública de beques de col·laboració en tasques de la
Residència i patrocini d’activitats culturals per als residents.
B) Instal·lacions esportives. CampusEsport
Inversions
CampusEsport ha realitzat una important millora de les seves infraestructures esportives durant el
curs 2008-2009, amb una inversió total de més de 710 mil euros. Aquesta inversió s’ha materialitzat
en les següents accions principals:

-

Substitució de la gespa i sistema de reg del camp de futbol
Construcció de 4 noves pistes de pàdel
Construcció d’una nova pista de tennis
Substitució i millora de la tarima flotant i del parquet de les sales d’aeròbic
Millora del sistema de seguretat de les cistelles de bàsquet
Adquisició de maquinària nova per a fitness i aeròbic amb bicicleta (spinning)

Activitats destacades
- Millores realitzades al nou servei de cafeteria de CampusEsport, un servei ofert amb èxit des
del gener per una nova empresa concessionària, que implementa una millora en la qualitat
del servei i dels productes.
- CampusEsport externalitza el Pla escolar de natació i els campus per a nins en períodes de
vacances.
- Es realitza la I Marató de Step Solidària en benefici de Projecte Home.
- S’inicia la nova campanya publicitària «Viu la màgia de l’esport».
Dades operatives
- Entre l’octubre de 2008 i el juny de 2009 el nombre de socis oscil·la entre 4.500 i 5.200, i el
de cursetistes, entre 1.100 i 1.300.
- CampusEsport ha superat per primera vegada la xifra de 5.200 socis durant el mes
d’abril de 2009.

C) Organització de congressos i esdeveniments
UIBCongrés va desenvolupar l’aplicació informàtica E-congres per a la gestió de congressos
científics. Durant el curs 2008-2009 UIBCongrés ha signat un conveni amb la Fundació Universitat
Pompeu Fabra (FUPF) mitjançant el qual la FUPF farà servir E-congres per a la gestió dels seus
esdeveniments.
Dades de visites a la pàgina web <uibcongres.org>, gestionada amb l’aplicació E-congres:
Informe de pàgines visitades
Període: 01/10/2008 - 30/06/09
Total: 958.297 visites
Mitjana mensual: 106.477,44 visites

Durant el curs 2008-2009 UIBCongrés ha donat suport a un total d’11 esdeveniments i més de
1.000 participants. Els esdeveniments es detallen a la taula següent:

Esdeveniment

Data

II Jornades Catàlisi
The Molecular and Cellular Basis of
Regeneration and Tissue Repair
EMBO - Conferences series
IX Jornadas de Apego y Salud Mental
III Encuentro de Oficinas de Congresos
Universitarias
3r Congrés de l'Associació Enginyeria i
Cultura Catalana
2nd International Seminar on Small
Catchments
Workshop
in
Applied
Topology
(WiAT'09)
VII Escuela de Química Teórica de la
Universitat de les Illes Balears
Trith meeting of the Society for the Study
of Economic Inequality, ECINEQ
(Buenos Aires)
34th ATEE Conference 2009

2 i 3 d’octubre de 2008

Nombre
aproximat
d’assistents
40
180

5 a 9 d’octubre de 2008
17 i 18 d’octubre de 2008
6 i 7 de novembre de 2008

185
30

4, 5 i 6 de desembre de 2008

130

6, 7 i 8 de maig de 2009

40

11 i 12 de juny de 2009

20

6 a 10 de juliol de 2009

15

20 al 23 de juliol de 2009

130

29, 30 i 31 d’agost, 1 i 2 de
setembre de 2009
IV Jornades de Proliferació Cel·lular i setembre de 2009
Càncer
TOTAL ASSISTENTS

250
50
1.070

12.3. Fundació Càtedra Iberoamericana
• VIII Cicle Trajectòries Empresarials.

13. Càtedres
13.1. Càtedra Alcover-Moll-Villangómez
A principi d’any es posaren en marxa els equips que varen obtenir ajuts en la convocatòria
per a projectes de recerca per al període 2007-2010. En total s’hi presentaren deu projectes,
sis dels quals varen rebre l’ajut sol·licitat. Aquests són:
1. Atles de l’entonació del català
2. Antologia de textos de les Illes Balears (Menorca i Eivissa)
3. L'arxiu audiovisual del parlar salat de la Costa Brava. Tractament de les dades i
eines de visualització.
4. Terminologia artística en català a la Mallorca dels segles XVI al XVIII
5. Localització, transcripció i edició de textos d’escriptors mallorquins d’entre els
segles XIX i XX
6. Estudi del vocalisme balear i aplicacions per a l’ensenyament de la llengua anglesa
a parlants de català balear.
En relació amb les activitats permanents de la Càtedra, cal destacar que al Centre de
Documentació en Sociolingüística s’incorporaren a la base de dades consultable en línia
més de 1.900 notícies i articles de sociolingüística apareguts als diaris de les Illes Balears.
Finalment cal remarcar que durant l’any es va realitzar la publicació de dues obres
finançades, en part o totalment, per la Càtedra:
− el mes d’abril es presentaren a la Casa de Cultura de Palma els volums III i IV de
l’Antologia de textos de les Illes Balears de Joan Miralles i Montserrat, que
contenen textos mallorquins del segle XX;
− el mes d’octubre aparegueren els dos volums que formen La poesia completa de
Damià Huguet, editats per Sebastià Alzamora i publicats per l’editorial Perifèrics.
En podeu trobar informació més detallada a la pàgina web de la Càtedra:
http://www.uib.es/catedra/camv/camv/projectes.htm

13.2. Càtedra Bancaja de Joves Emprenedors
Formació
— Noves Fonts de Finançament - 20 hores (maig-juny, 38 alumnes)
— Subvencions per a Emprenedors - 10 hores (juny, 29 alumnes)
— Noves Oportunitats de Negoci - 20 hores (novembre, 45 alumnes)
— Habilitats Emprenedores - 20 hores (desembre, 15 alumnes)
Investigació
— Elaboració d’un monogràfic sobre projectes emprenedors altament innovadors a les
Balears en el darrer quinquenni (segon semestre). 12 casos. 500 còpies
— Seguiment sistemàtic de la condició emprenedora entre l’alumnat (abril-maig i
novembre). 2.000 enquestes i 10 reunions amb grups d'alumnes d'últim any
— Anàlisi i creació de xarxes d’àngels inversors entorn de la UIB, primera fase:
identificació d’àngels inversors. S'han realitzat més de 30 entrevistes a prescriptors
d'inversió (assessors, advocats, notaris).
Dinamització
— Jornades de dinamització de l'esperit emprenedor en el context de la Setmana de
l'Emprenedor
— Premis d'idees de negoci en la Setmana de l’Emprenedor (ordinador).

13.3. Càtedra Banca March de l’Empresa Familiar
La Càtedra porta a terme tres línies d'investigació concretes, finançades parcialment
amb els recursos de la Càtedra.
La primera línia d’investigació es refereix a l'efecte del tractament desigual entre
treballadors de la família i aquells que no són de la família.
La segona línia d'investigació estudia les decisions de diversificació sectorial dels grups
familiars i el nivell de complexitat familiar en la gestió de les empreses.
La tercera línia d’investigació estudia, des de la perspectiva històrica, el cas de la
família Fluxà, i especialment les seves activitats en el sector del calçat, amb la visibilitat
de Camper per il·lustrar la rellevància de l'empresa familiar en el nostre entorn i la seva
continuïtat en el temps.
La Càtedra Banca March de l’Empresa Familiar ha participat:
a) En l'organització dels cicles de conferències Trajectòries Empresarials,
juntament amb l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials i la Fundació
Càtedra Iberoamericana.
b) En actes i seminaris organitzats per l’ABEF.
c) En actes organitzats per l’IEF.
d) En el XI Congrés Nacional de l'Empresa Familiar. Madrid 9, 10 i 11 de
novembre de 2008.

13.4. Càtedra Endesa. Xarxa d’Innovació Energètica de la UIB
Activitats de recerca, desenvolupament i innovació
Cal remarcar la realització de tres projectes de recerca:
1. El primer consisteix en el monitoratge i l’anàlisi de la producció d’una instal·lació
solar fotovoltaica i l’efecte de la climatologia sobre la producció d’energia i sobre la
xarxa de distribució elèctrica. Es tracta d’avaluar el que anomenam efecte «núvols i
clars» en una instal·lació solar des de dos punts de vista, el de producció energètica i
el d’efecte sobre la xarxa.
2. El segon projecte es pot entendre com una extensió del primer i consisteix en
l’avaluació de la qualitat d’ona de la xarxa elèctrica d’una instal·lació fotovoltaica
connectada en baixa tensió.
3. El tercer projecte s’emmarca en el camp de la prevenció de riscs laborals i tracta del
desenvolupament d’una eina innovadora en el camp de la prevenció sobre treballs en
torres de distribució. A partir d’uns càlculs físics de mecànica, es tracta d’avaluar els
moments de torsió i els moments flectors sobre les torres de distribució en funció de
les operacions que es facin (canvis de conductors, canvis d’aïlladors, instal·lació de
preses…). Una vegada s’han obtingut aquests moments, s’ha de comparar-los amb
els moments límit que poden suportar les torres i avaluar el perill de ruptura de la
torre i la possibilitat d’accident. En aquest sentit, el producte final vol ser una eina
que produeixi una espècie d’animació, on es puguin veure aquests efectes i que es
pugui emprar com a material per a la preparació dels futurs operaris de la xarxa,
sense necessitat de grans coneixements de física.
Activitats de formació i divulgació:
⎯ L’organització d’un curs d’estiu en el marc de la Universitat d’Estiu sobre el sector
de l’energia, que s’imparteix la setmana del 13 al 17 de juliol, amb una durada de 20
hores.
⎯ Es preveu l’organització d’una jornada sobre eficiència energètica al mes d’octubre.
⎯ Es participarà en l’Energy Day dins la 14th International Conference on Emerging
Technologies and Factory Automation (EFTA 2009), amb la proposta d’un seminari
sobre xarxes intel·ligents (Smart Grids) el dia 22 de setembre.
⎯ S’atorgarà un premi al millor projecte de fi de carrera en l’àmbit del sector
energètic.
⎯ S’han realitzat visites a alguns centres d’Endesa, com el centre de control de Sant
Joan de Déu i la central de cogeneració de Son Reus.
⎯ S’ha impartit un seminari monogràfic sobre innovació en el sector elèctric, el mes de
maig de 2009.
⎯ S’han impartit dues assignatures optatives en temàtiques focalitzades en la
integració de les energies renovables en el sector elèctric, es tracta de les
assignatures Energies Renovables i Generació i Distribució d’Energia Elèctrica.

13.5. Càtedra d’Estudis Socials i de la Salut
Una de les activitats fonamentals, i raó de ser d’aquesta càtedra, és el cofinançament,
juntament amb la UIB, del Màster Oficial en Ciències Socials Aplicades a l’Atenció
Sociosanitària (MSCO).
Conferències, tallers i cicles de conferències
⎯ Conferència inaugural del Màster Oficial en Ciències Socials Aplicades a l’Atenció
Sociosanitària (MSCO).
⎯ Cicle de conferències Associacions de Pacients i Familiars: Què en sabem i què els
podem oferir?
⎯ Cicle de conferències Infància i Adolescència en Risc.
⎯ Taller sobre Acompanyament Creatiu sobre el Dol en Infants i Adolescents.
Altres activitats
⎯ Primer certamen de l’Escola d’Infermeria i Fisioteràpia.
⎯ Beca de col·laboració.

13.6. Càtedra de Gerontologia Educativa i Social
⎯ Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2008
L’anuari té com a objectius donar a conèixer el fenomen de l’envelliment, contribuint a
comprendre’l en profunditat des de diferents perspectives; promoure i difondre les
actuacions més rellevants i beneficioses per a aquest col·lectiu; i promocionar i afavorir
l’autonomia d’aquestes persones.
L’Anuari de l’envelliment es va presentar el dijous 18 de desembre, a les 19 hores, a la sala
Anglada de la Fundació la Caixa.
⎯ Premi d’investigació de la Càtedra de Gerontologia Educativa i Social
L’objectiu principal era la promoció de noves recerques, investigacions i estudis innovadors
i profitosos que ajudassin a desenvolupar noves tècniques i línies d’actuació per millorar el
benestar de les persones grans.
⎯ I Curs de Formació en Dependència i Promoció de l’Autonomia
El curs promovia una formació multidisciplinària enfocada a cobrir tots els aspectes més
importants, teòrics i pràctics, vinculats amb els conceptes de dependència i autonomia.
El primer curs es va dur a terme durant els dies 20, 21, 27 i 28 de març. Varen fer el curs 46
persones.
⎯ II Curs de Formació en Dependència i Promoció de l’Autonomia
Es va realitzar els dies 15, 21, 22, 28 i 29 de maig. Hi varen participar 66 alumnes. Els
alumnes del curs, com al primer, majoritàriament eren treballadors socials, malgrat que
també hi havia infermers, psicòlegs, pedagogs, educadors socials, etc.
⎯ Estudi de formació en dependència a la Universitat de les Illes Balears
La Càtedra de Gerontologia Educativa i Social va realitzar un estudi que avaluava si
l’educació universitària formava adequadament respecte a la nova Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.
⎯ Curs de Formació en Dependència i Promoció de l’Autonomia en Línia (en
desenvolupament)
Aquest curs té el mateix objectiu que els anteriors, però oferint una major flexibilitat i
disponibilitat horària.

13.7. Càtedra Jean Monnet de Dret de la Unió Europea
Al marge de les activitats reglades en temes relacionats amb la docència del Dret de la
Unió Europea, tant als estudis de grau (llicenciatura de Dret) com de postgrau (curs de
doctorat i docència al Màster Oficial de Pràctica Jurídica de la UIB), i la docència d’una
assignatura optativa impartida a la UOM, la Càtedra ha organitzat tres grans seminaris o
cicles de conferències durant aquest curs:
— I Seminari sobre Seguretat i Defensa: Nous reptes en matèria de seguretat i
defensa en el context europeu i internacional (3, 4 i 5 de desembre de 2008).
Aquest seminari es va organitzar fruit d’un conveni de col·laboració amb el
Ministeri de Defensa i va comptar amb el suport econòmic de la Càtedra. El
seminari va comptar amb la participació de nou ponents.
— Cicle de cinc conferències sobre L’Acció Exterior de la Unió Europea (abril-maig
de 2009). El cicle va comptar amb la participació de cinc ponents.
— Curs d’estiu El Nou Espai Euromediterrani: Reptes i perspetives de futur (del 6 al
10 de juliol de 2009). Aquest curs forma part de la Summer School: Studies on the
Mediterranean World. El curs compta amb la participació de deu ponents.

13.8. Càtedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral
(CJRR)
Adscrita al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, es va crear
el novembre de 2005. Hi participen, per mitjà d’un conveni de col·laboració, la UIB,
l’Institut d’Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i la Fundació «Sa Nostra»,
Caixa de Balears. També hi col·labora el Consell de Mallorca.

Conveni amb el Consell de Mallorca
Per tercer any consecutiu, el 10 d’octubre de 2008 la UIB va signar un conveni de
col·laboració amb el Consell de Mallorca mitjançant el qual aquesta darrera institució es
comprometia a concedir una subvenció de 15.000 euros a favor de la UIB per donar suport
a la redacció i publicació de l’Anuari teatral de les Illes Balears corresponent a l’any 2007.

Anuari teatral de les Illes Balears 2006
El dimecres 12 de novembre de 2008 es va presentar al Centre de Cultura Sa Nostra de
Palma l’Anuari teatral de les Illes Balears 2006. Elaborat per la CJRR, s’encarregà de la
direcció, coordinació i redacció de l’obra Francesc Perelló Felani. Editat conjuntament per
la UIB i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, reuneix en 568 pàgines gairebé tot el que
a les Balears es va fer durant el 2006 en teatre, dansa, òpera i sarsuela. El Consell de
Mallorca hi col·laborà subvencionant part de l’edició.

Congrés Transformacions: Literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà
Aquest congrés va tenir lloc de l’1 al 3 de juliol de 2009 al Centre de Cultura Sa Nostra de
Palma. Organitzat pel grup de recerca de Literatura Contemporània: Estudis Teòrics i
Comparatius sobre la Textualitat (LiCETCT), també hi col·laborà la Càtedra Joan Ramis i
Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral. Pel que fa al teatre, els dies 2 i 3 de
juliol s’hi llegiren diverses comunicacions. D’altra banda, el 3 de juliol Enric Gallén,
catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, llegí la ponència «Literatura
dramàtica, creació col·lectiva i dramatúrgia no textual dels 70: elements per a un debat».
Finalment, el mateix dia, tingué lloc una taula rodona sota el títol de «Nous llenguatges

teatrals». Moderats per Martí Fons, hi intervingueren Pere Fullana, Josep Pere Peyró, Rafel
Duran i Carles Batlle.

13.9. Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu
Les activitats de la Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu durant l’any acadèmic 20082009 han tingut lloc en tres àmbits: docent, de foment de la recerca i de difusió al sector
professional de la construcció.
En l’àmbit docent, s’ha finançat l’assignatura optativa Sistemes Tradicionals de
Construcció, del pla d’estudis d’Arquitectura Tècnica.
Quant a activitats de foment de la recerca, ha tingut lloc el lliurament de set ajuts per a
la realització del Projecte de Fi de Carrera d’estudiants d’Arquitectura Tècnica, en els
àmbits de la sostenibilitat en la construcció, construcció tradicional i rehabilitació
d'edificis històrics i tendències innovadores en el sector de la construcció.
Finalment, al mes de maig va tenir lloc la III Jornada Tècnica Anual, sota el títol
Restauració del patrimoni arquitectònic. La jornada s’emmarca en les activitats de
difusió de bones pràctiques professionals i de la recerca que té lloc a la Universitat, i va
comptar amb set conferenciants de prestigi reconeguts a l’àmbit de les Illes Balears i de
la resta de l’Estat. Hi varen assistir més de 140 professionals del sector de la construcció
i estudiants de la Universitat, principalment dels estudis d’Història de l’Art i
d’Arquitectura Tècnica.

13.10. Càtedra Sol Meliá d’Estudis Turístics
En el marc del conveni de col·laboració signat amb Sol Meliá, en data 4 d’abril de 2008,
per al manteniment de la Càtedra Sol Meliá d’Estudis Turístics, s’han dut a terme les
accions següents:
— En la primera convocatòria d’ajuts per a estudiants de màster en matèria turística
s’atorgaren 5 ajuts de matrícula (modalitat A) i 3 ajuts de desplaçament (modalitat
B).
— En la primera convocatòria d’una beca per a estudiants de doctorat en matèria
turística la persona beneficiària és el senyor Glauber Eduardo de Oliveira Santos
(Brasil).
— Durant el curs 2008-2009 s’han dut a terme les cinc accions aprovades en el marc
de la sisena convocatòria d’accions finançades per la Càtedra Sol Meliá.
— El mes de març de 2009 es va fer la publicació del llibre Turismo, desarrollo y
Mercosur, que correspon al treball que va ser guardonat amb el III Premi
Internacional d’Estudis Turístics Gabriel Escarrer, presentat per les senyores
Rossana Campodónico i Nelly da Cunha (Uruguai).
— Es va resoldre la convocatòria del VI Premi Internacional d’Estudis Turístics
Gabriel Escarrer. Les persones guardonades són la senyora Esther Blanco, el
senyor Javier Lozano i el senyor Javier Rey-Maquieira, pel treball titulat An
economic and institutional approach to the use of natural common-pool resources
by the tourism industry.

13.11. Càtedra de les Tres Religions
Activitats de projecció social
Conferències i taules rodones amb el Club Diario de Mallorca:
⎯ El paper de la dona a les religions monoteistes
⎯ El debat bioètic entre medicina i religió
Activitats docents
⎯ Curs d’estiu 2008 sobre l’Any Europeu de diàleg intercultural en col·laboració amb
Drets Humans de Mallorca
Activitats de recerca
⎯ El grup de recerca Evolució i Cognició Humana ha realitzat un seguit de tasques
encaminades a la investigació en el camp de la conducta moral i de les religions.

13.12. Càtedra UNESCO - Sa Nostra
La Càtedra UNESCO - Sa Nostra per a la gestió empresarial i el medi ambient, adscrita
al Centre de Recerca Econòmica (UIB - Sa Nostra) orienta la seva tasca docent i
investigadora a l'àmbit de les interrelacions existents entre sistema econòmic i
ecosistema.
Activitats
— La Càtedra ha col·laborat amb el Programa Internacional de Postgrau en Economia
del Turisme i del Medi Ambient, amb menció de qualitat, que té com a objectiu
trobar fórmules que permetin un equilibri adequat entre el turisme i el medi ambient
amb vistes a maximitzar la contribució socieconòmica del turisme.
— L’activat formativa ha comprès la impartició de seminaris i conferències i la
participació en altres cursos afins a la temàtica de la Càtedra.
— En l’àmbit de la investigació, a través de la Càtedra s’han convidat dos professors a
realitzar una estada de recerca a la Universitat de les Illes Balears, el professor Ted
McConnell, del Department of Agricultural and Resouce Economics de la
Universitat de Maryland, i la professora Virginia McConnell, de Resources for the
Future, ambdós, experts en la valoració econòmica del medi ambient.

13.13. Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere
Durant el curs 2008-2009 s’han produït una sèrie de canvis en l’organització i el
funcionament de la Càtedra.
El dia 17 de juny de 2009 es va signar la renovació del conveni entre la Universitat de
les Illes Balears i l’Institut Balear de la Dona per instrumentar les obligacions derivades
de la concessió de la subvenció per al manteniment de la Càtedra d’Estudis de Violència
de Gènere.
Activitats desenvolupades durant el curs 2008-2009
1. Activitats contínues
— Recerca: Convocatòria del III Premi d’Investigació sobre Violència de Gènere,
amb una dotació de 12.000 euros
— Activitats formatives: Assignatura de lliure configuració La Violència de Gènere
des d’una Perspectiva Multidisciplinària
2. Altres activitats
— Durant el curs 2008-2009 la Càtedra va confirmar el seu suport econòmic a la
iniciativa de proposar un Màster oficial de Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la
Violència de Gènere a la UIB. El postgrau fou aprovat i verificat per les
instàncies competents, i començarà a impartir-se el curs 2009-2010 (veure
http://estudisdegenere.es/master.htm).
— Amb data 11 de maig de 2009 la Càtedra es va adherir al Pacte Palma contra la
Violència de Gènere (www.pactepalma.com), com a part de la feina de reforç de
les xarxes en lluita contra aquesta xacra social.
— A més, la Càtedra ha col·laborat en diferents esdeveniments adreçats a difondre
el coneixement en matèria de dones i gènere al nivell social: difusió
d’informació diversa sobre la igualtat d’oportunitats i violència de gènere
(valoració de les mesures de protecció de les dones en casos de maltractaments,
anàlisi dels programes de tractament per als maltractadors, reflexió sobre les
accions positives a favor dels drets de la dona) a petició dels mitjans de
comunicació.

