MEMÒRIA DE L’ANY ACADÈMIC
2004-2005

Universitat de les Illes Balears

0. INTRODUCCIÓ
La Memòria del curs 2004-2005 que es presenta és el balanç del segon any de gestió
del mandat del Rector doctor Avel·lí Blasco.
L'acte solemne d'obertura d’aquest curs tingué lloc a la sessió acadèmica del dia 30
de setembre de 2004 a la sala d'actes de Son Lledó. El doctor Jordi Lalucat Jo va
pronunciar la lliçó inaugural amb el títol «La força dels microbis», i, a continuació, el
Rector, senyor Avel·lí Blasco Esteve, va declarar inaugurat el curs 2004-2005.
El dia 6 d’octubre de 2004 es va inaugurar el curs a la Seu universitària d’Eivissa i
Formentera, i el dia 8 d’octubre, a la Seu universitària de Menorca, amb la mateixa lliçó
inaugural pronunciada pel doctor Jordi Lalucat Jo. En aquest acte tingué lloc el lliurament
dels diplomes als estudiants que havien acabat els estudis el curs anterior.
Així mateix es va organitzar i dur a terme la cerimònia de graduació de l’any
acadèmic 2004-2005, el dia 19 de juliol de 2005.
Menció a part mereixen, entre els actes acadèmics i institucionals de la Universitat,
els nomenaments de doctor honoris causa. Aquest curs va tenir lloc el nomenament del
senyor Josep Palau i Fabre com a doctor honoris causa el dia 17 de desembre de 2004, i
l’acte solemne d’investidura, el dia 24 de febrer de 2005.
Entre aquests actes institucionals cal destacar la visita dels prínceps d’Astúries al
campus universitari el dia 10 de maig de 2005.

1.1. CLAUSTRE
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Adame Obrador, M. Teresa
Aguiló Fuster, Josep Ignasi
Aguiló Pérez, Eugeni
Aguiló Pons, Antoni
Aguiló Pons, Isabel Maria
Alcover Ordinas, Andreu
Alonso Oroza, Sergio
Amengual Cladera, Emília
Amengual Tous, Francesc
Aparicio Díaz, Alejandro
Artigas Lelong, Berta
Augusto Lladó, Marcos
Baltasar Quesada, M. Isabel
Ballester Barceló, Juan
Ballester Brage, Lluís
Barceló Crespí, Maria
Barceló Simó, Gabriel
Barea Roig, Rafael
Bergas Rydenfors, Jaume
Bermúdez de la Chica, M. del Carmen
Bestard Miquel, Antoni
Blasco Esteve, Avel·lí
Blázquez Salom, Macià
Bonet Piña, M. Lluïsa
Bosch Juan, M. Carme
Caldentey Nicolau, Lluís
Campayo Milán, Estefanía
Camps Moranta, Gabriel
Cànaves Bauçà, Aina
Cantarellas Camps, Catalina
Capó Navarro, Miquel À.
Casadesús Bordoy, Francesc
Cavanillas Múgica, Santiago José
Cela Conde, Camilo José
Cerdà Martín, Víctor
Cesari Aliberch, Eduard
Colom Montero, Guillem
Coll Bosch, Bartolomé
Coll Cañellas, Miquel Àngel
Comas Rubí, Francesca
Company Bauzà, Rosa Maria
Cortès Mascaró, Pau
Covas Fiol, Josep Miquel
Crespí Capó, Magdalena
Crespí Cladera, Rafael
Crespí Pascual, Joan
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de Pedro Gómez, Joan E.
de Villalonga Zaforteza, Antonio
Deyà Bauzà, Miquel Josep
Dols Salas, Nicolau
Donoso Pardo, Josefa
Enseñat Rodríguez, Joan
Escandell Roig, Jordi
Escanellas Garcias, Francesc
Escribá Ruiz, Pablo Vicente
Esteban Valdés, Susana
Femenies Nadal, Guillem
Fernández González, M. Carmen
Ferrà Terrassa, Joan
Ferragut Fiol, Jaume
Ferrer de Sant Jordi Montaner, Pilar
Ferrer Pérez, Victòria
Fiol Arbós, Joan Jesús
Fiol Roig, Gabriel
Fonollà Corró, Dulce M.
Font Palou, M. Àgueda
Fontanet Nadal, Gabriel
Fontirroig Munar, Domingo
Fornés Vives, Joana
Fornós Astó, Joan Josep
Forteza Coll, Rafael A.
Forteza Forteza, M. Dolors
Frontera Beccaria, Antoni
Fuster Juan, Ignasi
Gaià Santandreu, Francesc
Galmés Santandreu, Margalida
Gallego Caminero, Gloria
Gambús Saiz, Mercè
Garau Amengual, Jaume
Garau Juaneda, Lluís
Garau Rosselló, Carolina
García García, Celso
Garcia Mas, Alexandre
Garcias Gomila, Francesca
Garcias Planas, Gabriel
Garcies Salom, Miquel Àngel
Genestar Julià, Catalina
Gianotti Bauzà, Magdalena
Gil Mascaró, José Antonio
Gili Planas, Margalida
Gomis Bosch, Damià
González Cid, Yolanda
González Coll, Laura
González Hidalgo, Manuel
González Pérez, Jesús M.
Grases Freixedas, Felicià
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Grimalt Servera, Pedro
Hontanilla Martin, Xavi
Huesa Vinaixa, M. Rosario
Janer Torrens, Joan David
Jiménez Llinàs, Joan
Juan Garau, Maria
Juaneda Sampol, C. Nativitat
Lalucat Jo, Jordi
Lastra Cubel, Pedro Miguel
López Simó, Francisco
Lozano Arnica, Gonzalo
Llabrés Grau, Miquel
Llabrés Tous, Antoni
Lladó Pol, Francesca
Llobera Balle, Antònia
Llull Gilet, Antoni
Manassero Mas, M. Antònia
Manzanares Gómez, Violeta
Marimon Riutort, Antoni
Martín Perdiz, Antonia
Martínez Bueso, María de la Paz
Martínez Llinàs, Jade
Martínez Nadal, Apol·lònia
Martínez Pou, Isabel
Martorell Fuster, Joan
Marty Broquet, Gisèle
Mas Barceló, Margalida
Mas Franch, Lluís
Mas Sansó, Ramon
Mas Tous, M. del Carme
Mas Valens, Pau
Mas Vives, Joan
Mateu Comas, M. José
Medrano Gil, Hipólito
Melis Sancho, M. Magdalena
Mellado Gordo, José Miguel
Mercadal Palos, Jaime
Merino Seguí, Catalina
Mesquida Cantallops, Joan Antoni
Mir Torres, Arnau
Miralles Monserrat, Joan
Miralles Socias, Antoni
Miró Bonet, Margalida
Miró Bonet, Rosa
Miró de Mesa Josa, Román
Molina Cayuela, Rosario
Molina Mula, Jesús
Moreno Gómez, Carlos
Moreno Mulet, Cristina
Morey Salvà, Jeroni
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Morro Pérez, Pere
Moyà Niell, Gabriel
Mulet Gutiérrez, M. Josep
Munar Bernat, Pedro A.
Munar Muntaner, Esperança
Muntaner Ferrer, Luis
Muntaner Guasp, Joan Jordi
Muñoz Izquierdo, Francisco
Mus Amézquita, Maurici
Nadal Gómez, Irene
Nadal Roberts, Marcos
Noguera Torrens, Francisca
Oliva Cervera, Manuel
Oliva Pascual-Vaca, Àngel
Oliver Codina, Gabriel
Oliver Herrero, Ramón
Oliver Jaume, Jaume
Olmos Bonafè, Gabriel
Orfila Sintes, Francina M.
Palou Franco, Josefina
Paniza Fullana, Antònia
Pascual Fuster, Bartomeu
Payeras Llodrà, Margalida
Paz Lourido, Berta
Perales López, Francisco José
Pérez Bennáser, Luis Miguel
Pérez Castelló, Josep Antoni
Pérez Villaverde, Paula
Petitpierre Vall, Eduard
Petrus Bey, Joana Maria
Picó Segura, Catalina
Piña Capó, M. Neus
Piña Homs, Román
Piña Saiz, Luis Fco.
Piqueras García, Miguel Ángel
Pizà Rosselló, Gaspar
Pizà Rosselló, Rafael
Planas Rosselló, Antoni
Prohens Sastre, Rafael Jaume
Puig Alorda, Cristina
Pujol Mulet, David
Ramon Pérez de Rada, Guillem
Ramon Ribas, Eduard
Redondo Soto, M. Ángeles
Rey-Maquieira Palmer, Javier
Rial Planas, Rubén Víctor
Riera Font, Antoni
Ripoll Juaneda, Xisco
Riutort Serra, Bernat
Roca Bennàsar, Miquel Àngel
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Roca Salom, Maria Pilar
Rocha Cárdenas, Jairo
Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel
Romero March, Romuald
Rosselló Bover, Pere
Rosselló Ramon, M. Rosa
Rotger Pons, M. del Carme
Sabiote Navarro, Diego
Salinas Ibáñez, Jesús M.
Salvà Mut, Francesca
Sánchez Alcover, Jordi
Sánchez Moner, Josep Bernat
Sánchez-Cuenca López, M. Pilar
Sansó Rosselló, Andreu
Sastre Albertí, Francesc
Seguí Aznar, Miquel
Seguí Pons, Joana Maria
Segura Fuster, Jaume Agapit
Serra Crespí, Llorenç
Serra Vich, Francesca
Servera Baño, Josep
Servera Barceló, Mateu
Servera Nicolau, Jaume
Sierra Rullan, Andreu
Socias Salvà, Antoni
Solana Díaz, M. Teresa
Spadaro Giardina, Amedeo
Steinhaüsl Molar, Ulrike
Stela Fiol, Joan
Sureda Garcia, Bernat
Tintoré Subirana, Joaquim
Toral Garcés, Raúl
Torres Lana, José Ángel
Torres Marí, Francesc
Tortella Feliu, Miquel Rafael
Touza Garma, M. del Carmen
Trias Nicolau, Feliu
Tugores Ques, Maria
Tur Faúndez, María Nélida
Tur Marí, José Gaspar
Vadell Adrover, Jaume
Valriu Llinàs, Caterina
Valverde Garcia, Llorenç
Vallespir Soler, Jordi
Verd Crespí Maria
Vicens Pujol, Carlota
Vidal Font, Ana M.
Zaforteza Lallemand, Concepció

1.1.2. ACTIVITATS
El Claustre es va convocar en tres ocasions, en sessió ordinària el dia 24 de novembre de
2004, i en sessió extraordinària els dies 23 de febrer i 18 de maig de 2005:
a) A la sessió del dia 24 de novembre de 2004 es va presentar l’informe del president del
Claustre, i l’informe estatutàriament preceptiu de la Síndica de Greuges.
b) A la sessió del dia 23 de febrer de 2005 el Claustre es va reunir per elegir els representants
dels claustrals dels estudiants (grup c) al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre.
c) Finalment, a la sessió del dia 18 d’abril de 2005 es procedeix a l’elecció de nou Síndic de
Greuges, càrrec que va recaure en la doctora Magdalena Gianotti Bauzà, catedràtica
d’escola universitària de l’àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular del
Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.

1.2. Consell de Govern
1.2.1. COMPOSICIÓ
El Consell de Govern va renovar la representació dels estudiants en aquest òrgan el dia 16
de març de 2005, una vegada realitzats els processos electorals de representants dels
estudiants al Claustre, el dia 16 de desembre de 2004, i al Consell de Govern, el dia 23 de
febrer de 2005.
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Magfc. i Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector
Il·lm. Sr. Lluís Garau Juaneda, Secretari General
Il·lm. Sr. Andreu Alcover Ordinas, Gerent
Excm. Sr. Joan A. Mesquida Cantallops, vicerector d’Estudiants
Excm.
Sr.
Josep
I. Aguiló Fuster,
vicerector
de
Planificació
Economicoadministrativa
6. Excma. Sra. Esperança Munar Muntaner, vicerectora de Professorat
7. Excm. Sr. Sergio Alonso Oroza, vicerector d'Ordenació Acadèmica
8. Excm. Sr. Francisco Muñoz Izquierdo, vicerector d'Investigació i Política Científica
9. Excm. Sr. Gabriel Moyà Niell, vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient
10. Excma. Sra. Francesca Salvà Mut, vicerectora de Relacions Exteriors
11. Excma. Sra. Mercè Gambús Saiz, vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector
12. Excma. Sra. Francesca Lladó Pol, vicerectora de Projecció Cultural
13. Sr. Miquel Pastor Tous (director del Servei de Biblioteca i Documentació)
14. Sr. Jaume Sureda Negre (Departament de Ciències de l’Educació)
15. Sra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez (directora del projecte Campus Extens)
16. Sra. Maria Llompart Bibiloni (directora de les seus universitàries de Menorca i
d’Eivissa i Formentera)
17. Sr. Joan Jordi Muntaner Guasp (director de l'ICE)
18. Sra. Marta Carrió Palou (presidenta del Consell d’Estudiants)
19. Sr. Gabriel Fontanet Nadal (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)
20. Sr. Joan Jesús Fiol Arbós (Departament de Química)
21. Sra. Catalina Nativitat Juaneda Sampol (Departament d’Economia Aplicada)
22. Sr. Antoni Llull Gilet (Departament d’Economia de l'Empresa)
23. Sr. Rafael Àngel Forteza Coll (Departament de Química)
24. Sr. Maurici Mus Amézquita (Departament de Biologia)
25. Sr. Ramon Oliver Herrero (Departament de Física)
26. Sr. Carlos Moreno Gómez (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)
27. Sra. Margalida Miró Bonet (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia)
28. Sr. Bartomeu Coll Bosch (estudiant de Psicologia, primer cicle)
29. Sr. Joan Jiménez Llinàs (estudiant de Mestre, primer cicle)
30. Sr. Guillem Colom Montero (estudiant de Filologia Anglesa, primer cicle)
31. Sr. Manuel Oliva Cervera (estudiant de la UOM, segon cicle)

32. Sr. Joan Enseñat Rodríguez (estudiant d’Economia, segon cicle)
33. Sr. Pau Cortès Mascaró (estudiant de Biologia, segon cicle)
34. Sra. Antonia Martín Perdiz (estudianta de tercer cicle-professora del Departament
d’Infermeria i Fisioteràpia)
35. Sr. Luis Francisco Piña Saiz (representant del PAS)
36. Sra. M. Isabel Baltasar Quesada (representant del PAS)
37. Sr. Rafael Barea Roig (representant del PAS)
38. Sr. Francesc Escanellas Garcias (representant del PAS)
39. Il·lm. Sr. Joan Ernest de Pedro Gómez (director de l'Escola Universitària
d'Infermeria i Fisioteràpia)
40. Il·lm. Sr. Gabriel Oliver Codina (director de l’Escola Universitària Superior)
41. Il·lma. Sra. Margalida Payeras Llodrà (directora de l'Escola Universitària d'Estudis
Empresarials)
42. Il·lm. Sr. Miquel Rafel Tortella Feliu (degà de la Facultat de Psicologia)
43. Il·lma. Sra. Francesca Garcias Gomila (degana de la Facultat de Ciències)
44. Il·lma. Sra. Maria Dolors Forteza Forteza (degana de la Facultat d'Educació)
45. Il·lm. Sr. Eugeni Aguiló Pérez (degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials)
46. Il·lma. Sra. Catalina Cantarellas Camps (directora del Departament de Ciències
Històriques i Teoria de les Arts)
47. Il·lm. Sr. Joan Mas Vives (director del Departament de Filologia Catalana i
Lingüística General)
48. Il·lma. Sra. Josefa Donoso Pardo (directora del Departament de Química)
49. Il·lm. Sr. Josep Servera Baño (director del Departament de Filologia Espanyola,
Moderna i Llatina)
50. Il·lma. Sra. Irene Nadal Gómez (directora del Departament de Dret Privat)
51. Il·lm. Sr. Antoni Socias Salvà (director del Departament d'Economia de l'Empresa)
52. Il·lma. Sra. Margalida Gili Planas (directora del IUNICS)
53. Il·lm. Sr. Lluís Mas Franch (director del Departament de Física)
54. Sra. Catalina Costa i Bonet (Consell Social)
55. Sr. José Benedicto Lacomba (Consell Social)
56. Sr. Andreu Crespí Plaza (Consell Social)
1.2.2. ACTIVITATS
Durant el passat any acadèmic es convocaren vuit sessions ordinàries del Consell de
Govern (10 de novembre de 2004, 17 de desembre de 2004, 8 de febrer de 2005, 16 de
març de 2005, 5 de maig de 2005, 17 de juny de 2005, 26 de juliol de 2005 i 27 de
setembre de 2005). El Consell de Govern va dur a terme una important activitat, que es pot
resumir en els punts següents:
1. Va continuar la labor de desenvolupament normatiu del text estatutari de la Universitat,
amb l’aprovació de la normativa següent:
a) Reforma de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.
b) Normativa per a la participació del personal d’administració i serveis en treballs
contractats d’acord amb el que estableix l’article 83 de la LOU

c) Normativa sobre títols propis de postgrau de la Universitat de les Illes Balears.
d) Reglament de la Junta de Degans i Directors de Centre.
e) Reglament de la Junta de Directors de Departament i d’Institut Universitari de
Recerca.
f) Procediment per a la realització dels concursos d’accés a places dels cossos docents
universitaris a la Universitat de les Illes Balears.
g) Creació de la Comissió d'Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears i
normativa de funcionament.
h) Normativa de reconeixement de la tutorització d’alumnes que participen en els
programes de mobilitat.
i) Modificació del Reglament de Publicacions i Intercanvi Científic.
j) Normativa sobre laboratoris de la UIB.
k) Criteris generals de contractació del professorat.
l) Reglament per a la contractació de professors emèrits de la Universitat de les Illes
Balears.
m) Modificació de la Comissió de Bioètica de la Universitat.
2. Un altre capítol molt important de l’activitat del Consell de Govern va ser la ratificació
de convenis: es varen ratificar 163 acords marc, convenis, protocols i contractes subscrits
amb altres universitats i institucions públiques i privades, nacionals i estrangeres.
3. També s'ha de remarcar que el Consell de Govern va dur a terme l’activitat tradicional
d’aprovar diverses modificacions de plantilla dels departaments de la Universitat, i va
aprovar 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 2004 i 2005.
4. Així mateix, s’ha d’indicar que a la sessió del dia 17 de desembre de 2004 el Consell de
Govern va aprovar el Pressupost de 2005, la característica principal del qual va ser
l’increment de la transferència de la comunitat autònoma, que passava de 40,3 a 46,8
milions d’euros, la qual cosa implica que s’augmenta la ràtio corresponent a la
transferència nominativa per estudiant. També cal destacar la incorporació de noves
partides destinades a la creació de l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea, a
facilitar l’ús dels idiomes moderns i la mobilitat dels alumnes, desenvolupar els estudis de
postgrau i doctorat i potenciar les polítiques d’acció social.
5. En referència al capítol relacionat amb la recerca, s’ha de dir que el Consell de Govern
va aprovar els criteris sobre el catàleg d’investigadors i grups de recerca.
6. Pel que fa a l’activitat purament acadèmica, cal assenyalar que el Consell de Govern, a la
sessió del dia 16 de març de 2005, va aprovar el calendari per a l'any acadèmic 2005-2006.
7. De la mateixa manera, va aprovar l’oferta de places de distints estudis que s’imparteixen
a la UIB, amb l’increment del nombre de places en els estudis d’Educació Social, gràcies a
la creació d’un nou grup virtual exclusivament en línia.

8. També va aprovar les modificacions dels plans d’estudis d’Enginyeria Tècnica Agrícola,
especialitat d’Hortofructicultura i Jardineria, i de la UOM.
9. Així mateix, el Consell de Govern va aprovar la modificació dels Estatuts de l’Agència
de Qualitat de les Illes Balears (AQUIB) per tal d’adaptar-los a la legislació autonòmica.
10. Una altra de les tasques destacades del Consell de Govern és la proposta de Síndic de
Greuges de la UIB al Claustre. Enguany s’havia de procedir a l’elecció d’aquest, un cop
exhaurit el mandat de cinc anys de l’anterior.
11. Així mateix, de conformitat amb el que estableixen els articles 52 i següents dels
Estatuts, el Consell de Govern va aprovar el dia 16 de març de 2005 la supressió del
Departament de Ciències de l’Educació i, en substitució seva, la creació de dos nous
departaments: Pedagogia i Didàctiques Específiques i Pedagogia Aplicada i Psicologia de
l’Educació, amb l’assignació de les àrees de coneixement corresponents. I a la sessió del
dia 26 de juliol de 2005 va assignar les àrees de coneixement d’Economia Aplicada i de
Mètodes Quantitatius per a l’Economia i l’Empresa al Departament d’Economia Aplicada.
12. De la mateixa manera, cal recordar que, com a conseqüència de la renovació dels
representants dels estudiants al Consell de Govern, el dia 16 de març de 2005 es va
procedir a l’elecció dels representants dels estudiants a les diverses comissions que
depenen del Consell de Govern:
Comissió Econòmica: el senyor Joan Enseñat Rodríguez.
Comissió Electoral: el senyor Bartomeu Coll Bosch.
Comissió Acadèmica: el senyor Bartomeu Coll Bosch, el senyor Alejandro Aparicio Díaz,
el senyor Guillem Colom Montero, el senyor Manuel Oliva Cervera i el senyor Joan
Enseñat Rodríguez.
Comissió d’Investigació: el senyor Miquel A. Capó Navarro i la senyora Antonia Martín
Perdiz.
Comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat: el senyor Xavier
Llobera Franch.
Consell Social: el senyor Alejandro Aparicio Díaz.
A la sessió del dia 17 de juny de 2005, arran del canvi a la presidència del Consell
d’Estudiants del senyor Alejandro Aparicio Díaz per la senyora Marta Carrió Palou, es va
procedir a la nova elecció de representants dels estudiants del Consell de Govern als òrgans
i comissions dels quals era membre el senyor Aparicio. D’aquesta manera es va elegir la
senyora Marta Carrió Palou com a membre del Consell Social en representació dels
estudiants del Consell de Govern al Consell Social. També va ser elegida, en substitució del
senyor Aparicio, per formar part de la Comissió Electoral i de la Comissió Acadèmica.
13. Així mateix, va aprovar les propostes d’assignació del complement retributiu d’estímul
i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent, el complement
retributiu de reconeixement i especialització dels professors titulars d’escola universitària,
el complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació, opcions A

i B, i el complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora, i
les va trametre al Consell Social perquè les aprovàs definitivament.
14. De la mateixa manera, va aprovar la proposta de complements retributius del
professorat que treballa en el projecte Campus Extens i la va trametre al Consell Social
perquè l’aprovàs definitivament.
15. A la sessió del dia 16 de març de 2005 el Consell de Govern va aprovar la capacitat
docent i càrrega docent dels departaments de la Universitat de les Illes Balears per al curs
2004-2005.
16. A la sessió del dia 26 de juliol de 2005 va aprovar el pla docent de l’Escola
Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, que incorpora el grup
d’horabaixa del segon curs de la diplomatura de Turisme per tal de conciliar la feina i els
estudis, i que també afecta les assignatures optatives per a l’any acadèmic 2005-2006.
17. De la mateixa manera, s’ha de dir que va aprovar el canvi de denominació de l’Escola
Universitària de Graduats Socials de Palma de Mallorca pel nom d’Escola Universitària de
Relacions Laborals de Palma i el canvi de denominació de l’Escola Universitària de
Formació de Professorat d’EGB Alberta Giménez pel nom de Centre d’Ensenyament
Superior Alberta Giménez, ambdós centres, adscrits a la Universitat de les Illes Balears.
18. De la mateixa manera, també s’ha de recordar que va aprovar el nomenament del
senyor Josep Palau i Fabre com a doctor honoris causa de la Universitat.
19. Pel que fa a l’apartat dels col·laboradors honorífics, el Consell de Govern va aprovar les
propostes següents:
— Senyor Andreu Rigo Sureda com a col·laborador honorífic del Departament de Dret
Públic, per a l’any acadèmic 2004-2005.
— Senyor Josep Melià Ques com a col·laborador honorífic del Departament de Dret
Públic, per a l’any acadèmic 2004-2005.
 Senyor Jordi Forteza-Rey Borralleras com a col·laborador honorífic del Departament de
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, per a l’any acadèmic 2004-2005.
 Senyor Antoni Obrador Adrover com a col·laborador honorífic del Departament de
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, per a l’any acadèmic 2004-2005.
 Senyora Liliana Lorenzana Álvarez com a col·laboradora honorífica del Departament
de Filosofia i Treball Social, per a l’any acadèmic 2004-2005.
 Senyor Atahualpa Fernández Nieto com a col·laborador honorífic del Departament de
Filosofia i Treball Social, per a l’any acadèmic 2004-2005.
 Senyor Antoni Damià Canals Prats com a col·laborador honorífic del Departament de
Dret Privat, per a l’any acadèmic 2004-2005.
 Senyor Iñigo Casasayas Talens com a col·laborador honorífic del Departament de Dret
Privat, per a l’any acadèmic 2004-2005.
 Senyor Joan Mesquida Sampol com a col·laborador honorífic del Departament de Dret
Privat, per a l’any acadèmic 2004-2005.
 Senyor Miquel Àngel Mas Colom com a col·laborador honorífic del Departament de

Dret Privat, per a l’any acadèmic 2004-2005.
 Senyora Montserrat Rodríguez Delgado com a col·laboradora honorífica del
Departament de Química, per a l’any acadèmic 2004-2005.
 Senyor Esteve Bardolet Jané com a col·laborador honorífic del Departament
d’Economia Aplicada, per a l’any acadèmic 2004-2005.
 Senyora Denise Gastaldo com a col·laboradora honorífica del Departament d’Infermeria
i Fisioteràpia, per a l’any acadèmic 2004-2005.
 Senyor Pere Ollers Vives com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic,
per a l’any acadèmic 2004-2005.
 Senyora Graciela de Armas Bermúdez com a col·laboradora honorífica del Departament
de Química, per a l’any acadèmic 2004-2005.
 Senyora Liliana Lorenzana Álvarez, del Departament de Filosofia i Treball Social, per a
l’any acadèmic 2005-2006.
 Senyor Atahualpa Fernández Nieto, del Departament de Filosofia i Treball Social, per a
l’any acadèmic 2005-2006.
 Senyor Marc Galbis Matarredona, del Departament d’Economia de l’Empresa, per a
l’any acadèmic 2005-2006.
 Senyor Miguel Ángel Barriuso Fernández, del Departament d’Economia de l’Empresa,
per a l’any acadèmic 2005-2006.
 Senyor Josep Llorenç Mulet Sans, del Departament d’Economia de l’Empresa, per a
l’any acadèmic 2005-2006.
 Senyor Roman H. Hummelt, del Departament d’Economia de l’Empresa, per a l’any
acadèmic 2005-2006.
 Senyor Guillem Mateu Mateu, del Departament de Biologia, per a l’any acadèmic
2005-2006.
20. S’ha de dir, també, que va aprovar la proposta de setze comissions que havien de jutjar
les places de professorat contractat.
21. Pel que fa a l’apartat de les llicències d’estudis, amb l’informe previ del departament
corresponent, el Consell de Govern va concedir les llicències següents:
 Joan Franch Fluxà, ajudant d’escola universitària, del Departament de Dret Públic, pel
període comprès entre el 2 de novembre de 2004 i el 30 de juny de 2005, al Max-PlanckInstitut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs-und Steuerrecht de Munic (Alemanya), amb
unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.
 Sr. José Javier González de Alaiza Cardona, ajudant d’universitat, del Departament de
Dret Privat, al Centre for Comercial Law Studies de la Queen Mary, Universitat de
Londres (Regne Unit), pel període comprès entre l’1 de març i el 31 d’agost de 2005, amb
unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.
 Sra. Marta Marcos Moreno, ajudanta del Departament de Física, a la Universitat de la
Rochelle (França), pel període comprès entre l’1 de març i el 30 de setembre de 2005, amb
unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.
 Sr. Vicente Fernández López, ajudant del Departament de Física, a l’Instituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia (INGV), de Bolonya (Itàlia), pel període comprès entre l’1 de

març i el 30 de setembre de 2005, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves
retribucions.
 Sra. Alícia Magdalena Sintes Olives, titular d’escola universitària, del Departament de
Física, a l’Albert Einstein Institut, Max Planck Institut für Gravitationsphysik de Golm,
Postdam (Alemanya), pel període comprès entre l’1 de març i el 15 de juny de 2005, amb
unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions els tres primers mesos i el 80
per cent els mesos restants.
 Sr. Jaume Garau Taberner, ajudant del Departament d’Economia Aplicada, a la
Universitat de Florència (Itàlia), pel període comprès entre el 27 de juny de 2005 i el 30 de
gener de 2006, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.
 Sr. Antoni Cladera Bohigas, professor col·laborador, del Departament de Física, a
l’organització no governamental Acción contra el Hambre, pel període comprès entre l’1
d’octubre de 2005 i el 30 de setembre de 2006, amb unes remuneracions del 100 per cent de
les seves retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants.
 Sra. Dèbora Coll Mayor, professora col·laboradora del Departament de Física, al
Pacific Northwest National Laboratory, Richland (EUA), pel període comprès entre l’1
d’octubre de 2005 i l’1 de març de 2006, amb unes retribucions del 100 per cent de les
seves remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants.
 Sr. José Javier González de Alaiza Cardona, ajudant d’universitat, del Departament de
Dret Privat, a la Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts (EUA), pel període
comprès entre el 23 d’agost de 2005 i el 8 de juny de 2006, amb unes remuneracions del
100 per cent de les seves retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos
restants.
 Sr. Pau Ballester Balaguer, titular d’universitat, del Departament de Química, a
l’Institut Català de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), pel període comprès entre l’1 de
setembre de 2005 i el 31 d’agost de 2006, sense cap remuneració.
22. Respecte a l’apartat de les relacions d’investigació amb altres centres nacionals i
internacionals, el Consell de Govern va aprovar un total de 33 propostes d’ajuts per a
estades breus de professors de prestigi reconegut d’altres universitats a la UIB.
23. Pel que fa a l'apartat de la concessió d’anys sabàtics, amb l'informe previ del
departament corresponent, el Consell de Govern va concedir un any sabàtic als professors
següents:
 Doctor Lluís Pomar Gomà, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement
d’Estratigrafia del Departament de Ciències de la Terra, pel període comprès entre l’1
d’octubre de 2005 i el 30 de setembre de 2006 al Dipartimento del Museo di Paleobiologia
e dell’Orto Botanico de la Universitat de Mòdena i Reggio de l’Emília (Itàlia), al College
of Marine Science de la Universitat de Florida del Sud (EUA) i al Department of
Geological Sciences de la Universitat de Carolina del Sud (EUA).
 Doctora Joana M. Seguí Pons, catedràtica d’universitat de l’àrea de coneixement
de Geografia Humana del Departament de Ciències de la Terra, pel període comprès entre
l’1 d’octubre de 2005 i el 30 de setembre de 2006 al Département de Géographie de la
Universitat del Quebec a Montreal.

 Doctor Víctor Manuel Guerrero Ayuso, catedràtic d’universitat de l’àrea de
coneixement de Prehistòria del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts,
pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2005 i el 30 de setembre de 2006 a la
Universitat Complutense de Madrid.
 Doctor Joan Jesús Fiol Arbós, titular d’universitat de l’àrea de coneixement de
Química Inorgànica del Departament de Química, pel període comprès entre l’1 d’octubre
de 2005 i el 30 de setembre de 2006 a la Universitat de Barcelona i al CSIC.
24. Així mateix, el Consell de Govern va aprovar el nomenament del doctor Miquel Duran
Pastor com a professor emèrit de la Universitat.
25. De la mateixa manera, cal dir que va aprovar, a la sessió del dia 17 de desembre de
2004, les vènies docents al professorat que imparteix classes a l’Escola Universitària
Alberta Giménez, el professor Antoni Albertí Amengual, la professora Catalina Darder
Font i la professora Francesca Serra Gelabert. A la sessió del dia 27 de setembre de 2005,
va aprovar les vènies docents del professorat que ha d’impartir classes el proper any
acadèmic a l’Escola Universitària de Relacions Laborals de Palma.
26. Cal recordar, també, que el Consell de Govern, 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, va treure a concurs d’accés una plaça de
catedràtic d’universitat del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, una
plaça de catedràtic d’universitat del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les
Arts, una plaça de titular d’universitat del Departament de Física (8-II-2005), una plaça de
titular d’universitat del Departament de Ciències de la Terra (27-IX-2005), una plaça de
titular d’universitat del Departament de Química (27-IX-2005), una plaça de catedràtic
d’universitat del Departament de Física (27-IX-2005) i dues places de titular d’universitat
del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts (27-IX-2005).
27. Així mateix, el Consell de Govern va aprovar la proposta d’augment de càrrega docent
de deu professors, la qual cosa implica l’aprovació de complements retributius del
professorat indicat a càrrec del Consell Social.
28. S’ha de dir que el Consell de Govern va aprovar cent vuit títols propis, que inclouen les
distintes modalitats: títols propis de grau, de postgrau, itineraris d’especialització, títols
progressius i títols de formació bàsica. D’acord amb aquesta classificació s’han aprovat els
títols següents:
Títols propis de grau
 Estudi de primer cicle de Psicologia, títol propi (CONSELL DE GOVERN DEL DIA
10-XI-2004)
 Estudi de primer cicle de Dret, títol propi (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 8-II2005)
 Estudi de primer cicle de Graduat en Seguretat i Ciències Policials, títol propi (180
crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 5-V-2005)

Títols propis de postgrau
 Curs d’Especialista Universitari en Dret Local (CONSELL DE GOVERN DEL DIA
10-XI-2004)
 Curs d’Expert Universitari en Internacionalització de l’Empresa (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 17-XII-2004)
 Curs d’Expert Universitari en Estadística Aplicada a l’Economia (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 17-XII-2004)
 Curs d’Expert Universitari en Economia de la Salut. Títol de postgrau de la UIB (10
crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 8-II-2005)
 Màster Universitari en Economia del Turisme i del Medi Ambient (60 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Economia del Turisme (29 crèdits ) (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Economia del Medi Ambient (29 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Màster Universitari en Mediació Familiar (52 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL
DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Mediació de Conflictes Familiars (31 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement (60
crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Tecnologia Educativa: Disseny i
Realització de Mitjans Didàctics Multimèdia (30 crèdits) (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Màster Universitari en Direcció d’Empreses de Serveis (57,5 crèdits) (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Màster Universitari en Direcció d’Empreses de Serveis (MBA), especialitat en
Màrqueting (57,5 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Màster Universitari en Direcció d’Empreses de Serveis (MBA), especialitat en Finances
(57,5 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Màster Universitari en Direcció d’Empreses de Serveis (MBA), especialitat en Recursos
Humans (57,5 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Expert Universitari en Mercats Financers (11 crèdits) (CONSELL DE GOVERN
DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Expert Universitari en Gestió de Qualitat Total (10 crèdits) (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Expert Universitari en Habilitats Directives Avançades (10 crèdits) (CONSELL
DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Expert Universitari en Administració de Recursos Humans (14,5 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Expert Universitari en Finances Corporatives (11 crèdits) (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)

 Curs d’Expert Universitari en Direcció de Màrqueting (15 crèdits) (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Màster Universitari en Gestió Turística (58 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL
DIA 17-VI-2005)
 Màster Universitari en Gestió Turística, especialitat en Direcció d’Hotels (58 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Màster Universitari en Gestió Turística, especialitat en Planificació i Turisme Sostenible
(58 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Màster Universitari en Gestió Turística (MTA), especialitat en Hospitality Management
(58 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Expert Universitari en Administració d’Empreses Hoteleres (11 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Expert Universitari en Planificació i Turisme Sostenible (17 crèdits) (CONSELL
DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Màster Universitari en Dret d’Assegurances (50 crèdits) (CONSELL DE GOVERN
DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Dret d'Assegurança de Responsabilitat Civil (20
crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Expert Universitari en Dret d’Assegurances de Danys (12 crèdits) (CONSELL
DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Expert Universitari en Dret d'Assegurances de Persones (14 crèdits) (CONSELL
DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Màster Universitari en Nutrició Comunitària (51,5 crèdits) (CONSELL DE GOVERN
DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Educació Nutricional (21 crèdits) (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Assessoria Nutricional (22,5 crèdits) (CONSELL
DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Màster Universitari en Disseny i Implementació de Xarxes Cisco (50 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Expert Universitari en Estadística Pràctica Aplicada amb SPSS (12 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Gestió i Direcció d’Emergències i Protecció Civil
(25 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005)
 Curs d’Expert Universitari en Riscs i Prevenció a l’Àmbit de les Emergències (12
crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005)
 Curs d’Expert Universitari en Gestió i Coordinació d’Emergències (13 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005)
 Curs d’Expert Universitari en la Direcció de Centres Educatius (10 crèdits) (CONSELL
DE GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Guió i Producció de Continguts Televisius. Títol
conjunt UIB-UJI (20,5 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE
2005)

 Màster Universitari en Cirurgia i Estètica Oral (53 crèdits) (CONSELL DE GOVERN
DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005)
 Màster Universitari en Cirurgia i Implantologia Oral (53 crèdits) (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Cirurgia Oral (22,5 crèdits) (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Direcció de Serveis Clínics i Assistencials (23,9
crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005)
 Curs d’Expert Universitari en Intervenció en Maltractament Infantil (10 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005)
 Màster Universitari en Organització i Direcció d’Esdeveniments Corporatius (50
crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Organització d’Esdeveniments Corporatius (20
crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Direcció d’Esdeveniments Corporatius (29 crèdits)
 Curs d’Especialista Universitari en Agricultura Ecològica (25 crèdits) (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Coneixement Funcional i Maneig de la Vegetació de
la Mediterrània (20 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE
2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Móns Gràfics 3D: Creació, Desenvolupament i
Interacció (21 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Disseny, Investigació i Desenvolupament
d’Aplicacions Interactives sobre Entorns Audiovisuals (27,1 crèdits) (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Seguretat Informàtica i de les Comunicacions (20
crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Noves Tecnologies: Assessoria, Entorn i Gestió del
Canvi per al Desenvolupament del Mercat en l’Entorn Web de les PIME i Microempreses
(20,3 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Sistemes GNU/Linux: Administració i
Desenvolupament (22,2 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE
2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Fisioteràpia en Atenció Primària i Salut Comunitària
(20 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005)
 Curs d’Especialista Universitari en Gestió i Polítiques Culturals (21 crèdits) (CONSELL
DE GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005)
Itineraris d’especialització
 Modificació de l’itinerari d’especialització d’Intervenció Cultural, Social i Territorial
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 5-V-2005)
 Modificació de l’itinerari d’especialització de Cultura Contemporània (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 5-V-2005)

 Itinerari d’especialització en Espais Turístics (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17VI-2005)
 Itinerari d’especialització en Tècniques Socials i Educatives (CONSELL DE GOVERN
DEL DIA 17-VI-2005)
 Itinerari d’especialització en Estudis del Medi Físic (CONSELL DE GOVERN DEL
DIA 17-VI-2005)
 Itinerari d’especialització en Urbanisme i Ordenació del Territori (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
Títols progressius
Títols de formació bàsica
 Diploma d’Integració Europea. Títol de formació bàsica de la UIB (8 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 8-II-2005)
 Diploma d’Assistent en Activitats Turístiques Complementàries. Títol de formació
bàsica de la UIB (51 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 8-II-2005)
 Diploma de la UOM a Eivissa i Formentera i Menorca com a títol propi de la UIB
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 8-II-2005)
 Diploma Universitari d’Història de l’Art (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI2005)
 Diploma Universitari, Literatura Catalana (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI2005)
 Diploma Universitari, Geografia Física (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI2005)
 Diploma Universitari, Geografia Regional (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI2005)
 Diploma Universitari, Geografia Humana (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI2005)
 Diploma Universitari, Geologia (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Diploma Universitari de Direcció d’Empreses de Serveis, especialitat en Màrqueting
(57,5 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Diploma Universitari en Direcció d’Empreses de Serveis, especialitat en Finances (57,5
crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Diploma Universitari en Direcció d’Empreses de Serveis, especialitat en Recursos
Humans (57,5 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Diploma en Direcció d’Empreses de Serveis, especialitat en Màrqueting (57,5 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Diploma en Direcció d’Empreses de Serveis, especialitat en Finances (57,5 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Diploma en Direcció d’Empreses de Serveis, especialitat en Recursos Humans (57,5 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Actualització Professional en Organització de Recursos Humans (3,5 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)

 Curs d’Actualització Professional en Tècniques de Direcció i Desenvolupament
Personal (3,5 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Actualització Professional en Direcció de Màrqueting (3 crèdits) (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Actualització Professional en Investigació de Mercats (2,5 crèdits) (CONSELL
DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Actualització Professional en Direcció Financera (6 crèdits) (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Actualització Professional en Gestió de Qualitat (3 crèdits) (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Actualització Professional en Finances i Control de Gestió (4 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Actualització Professional en Direcció Estratègica (3 crèdits) (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Actualització Professional en Mercats i Institucions Financeres (5 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Actualització Professional en Finances Internacionals (3 crèdits) (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Actualització Professional en Planificació de Recursos Humans (2,5 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Actualització Professional en Desenvolupament de Recursos Humans (2,5
crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Actualització Professional en Organització i Administració de Recursos Humans
(2,5 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Diploma Universitari en Gestió Turística, especialitat en Direcció d’Hotels. Títol de
formació bàsica de la UIB (58 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Diploma Universitari en Gestió Turística, especialitat en Planificació i Turisme
Sostenible (58 crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Diploma Universitari en Gestió Turística, especialitat en Hospitality Management (58
crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Diploma en Gestió Turística, especialitat en Direcció d’Hotels (58 crèdits) (CONSELL
DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Diploma en Gestió Turística, especialitat en Planificació i Turisme Sostenible (58
crèdits) (CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Diploma en Gestió Turística, especialitat en Hospitality Management. Títol de formació
bàsica de la UIB (58 crèdits). Any acadèmic 2005-2006 (CONSELL DE GOVERN DEL
DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Actualització Professional en Direcció Financera (4 crèdits) (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Actualització Professional en Direcció de Màrqueting Turístic (3 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Actualització Professional en Planificació i Turisme Sostenible I (2,5 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)

 Curs d’Actualització Professional en Avaluació d’Impactes Ambientals (2,5 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Actualització Professional en Política Turística (4,5 crèdits) (CONSELL DE
GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d’Actualització Professional en Planificació i Turisme Sostenible II (2,5 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
 Curs d'Actualització Professional sobre Fonts i Contractació d'Assegurances (4 crèdits)
(CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17-VI-2005)
29. Finalment, s’ha de dir que, pel que fa a la concessió de premis extraordinaris de
llicenciatura, la Comissió Acadèmica, per delegació del Consell de Govern, va concedir els
premis extraordinaris de llicenciatura següents:
Cognoms, nom
Mansilla Castejada, Javier
Piro Mastraccio, Nicolás
Vallbona Adrover, Catalina
Valle Gómez, Ádamo
Montaño Moreno, Juan José
Bestard Llompart, Maria Magdalena
Yerga Cardenal, María José
Jiménez López, Rafael
Navarro Suárez, Isabel
Pérez Carreño, Pedro
Cámara Ramis, Cèlia
Artigues Barceló, Antoni
Martí Peñas, Joana Eva
Rotger Ambròs, Catalina
Arrom Munar, Joana Maria
Castor Binimelis, M. del Pilar
del Valle García, Diana
Serra Seguí, Maria Antònia
Borràs Llinàs, Catalina
Cerdà Garriga, M. Magdalena
Llull Cabrer, Joan
Barceló Maimó, Catalina
Seguí Coll, Laura
Romero Laínez, Esther

Estudis
Any acadèmic
Química pla 2001
2003-2004
Física pla 1997
2003-2004
Biologia pla 1997
2003-2004
Bioquímica pla 1997
2003-2004
Psicologia pla 1983
1993-1994
Psicologia pla 1983
1994-1995
Psicologia pla 1993
1996-1997
Psicologia pla 1994
1997-1998
Psicologia pla 1983
1997-1998
Psicologia pla 1994
1998-1999
Psicologia pla 1997
2003-2004
Enginyer en
2003-2004
Informàtica (2n cicle)
Geografia
2000-2001
Geografia
2001-2002
Geografia
2003-2004
Història
1999-2000
Història
2003-2004
Filologia Hispànica
2003-2004
Filologia Catalana
2003-2004
Història de l’Art
2003-2004
Adm. i Dir.
2003-2004
d’Empreses
C. Econòmiques
2003-2004
Psicopedagogia
2003-2004
Pedagogia
2003-2004

De la mateixa manera, la Comissió d’Estudis de Postgrau, per delegació del Consell
de Govern, va concedir el premi extraordinari de doctorat del programa de Dret Privat, Dret
Públic i Dret del Turisme corresponent als anys 2002-2003 al senyor Antonio Conde Tejón,
del programa de Química corresponent als anys 2002-2003 al senyor Manuel Miró Lladó,
del programa d’Economia de l’Empresa corresponent a l’any 2001 al senyor Francisco
Javier Capó Parrilla, del programa d’Economia de l’Empresa corresponent als anys 20022003 al senyor Jaume Rosselló Nadal, del programa de Psicologia, corresponent a l’any
2001 al senyor Jaume Rosselló Mir i del programa de Psicologia corresponent als anys
2002-2003 al senyor Juan José Montaño Moreno.

1.3. CONSELL DE DIRECCIÓ 2004-2005
1.3.1. COMPOSICIÓ
Magfc. i Excm. Sr. Rector
Avel·lí Blasco Esteve
Excms. Srs. Vicerectors
Vicerector d’Ordenació Acadèmica
Sergio Alonso Oroza
Vicerectora de Professorat
Esperança Munar Muntaner
Vicerector d’Investigació i Política Científica
Francisco Muñoz Izquierdo
Vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient
Gabriel Moyà Niell
Vicerector d’Estudiants
Joan Antoni Mesquida Cantallops
Vicerector de Planificació Economicoadministrativa
Josep Ignasi Aguiló Fuster
Vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector
Mercè Gambús Saiz
Vicerectora de Relacions Exteriors
Francesca Salvà Mut
Vicerectora de Projecció Cultural
Francesca Lladó Pol
Il·lm. Sr. Secretari General
Lluís Garau Juaneda
Il·lm. Sr. Gerent
Andreu Alcover Ordinas
1.3.2. ACTIVITATS
El Consell de Direcció, presidit pel Rector i integrat pels vicerectors, el Secretari
General i el Gerent, va desenvolupar les tasques de gestió, direcció, coordinació i execució
de la política de la Universitat dins les línies programàtiques presentades pel Rector.
Durant el passat any acadèmic el Consell de Direcció es va reunir en sessió
ordinària pràcticament cada dimarts de l’any acadèmic 2004-2005 i es va reunir cinc
vegades més en sessió extraordinària.
En el marc de les activitats més rellevants, podem resumir en els punts següents les
tasques dutes a terme pel Consell de Direcció:
1. Primerament, cal indicar que en ús de les competències que té conferides, el Consell de
Direcció va crear la comissió d’avaluació de la qualitat docent.

2. En el mateix capítol d’aprovació de normativa, també cal esmentar la modificació de la
normativa que regula el procediment per a la realització d’exàmens a les seus
universitàries.
3. En un altre apartat, cal esmentar l’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.
4. De conformitat amb el que estableix l’article 24.1.a) i h) dels Estatuts, el Consell de
Direcció va acordar la modificació de l’Acord executiu 6383/2003, de 21 de d’octubre, pel
qual es crea la comissió avaluadora de l’Oficina de Suport a la Recerca, amb l’objectiu
d’avaluar les sol·licituds dels investigadors als programes d’ajut i promoció de la recerca
gestionats pel Vicerectorat de Política Científica, com també actuar en altres avaluacions
que li assignin. Consegüentment es va aprovar una nova composició:
President: el vicerector d'Investigació i Política Científica, doctor Francisco Muñoz
Izquierdo.
Vocals:
La doctora Gemma Isabel Turnes Palomino (Dept. de Química).
Tres investigadors (amb un mínim de dos sexennis d'investigació) nomenats pel
Consell de Direcció:
El doctor Josep Lluís Ballester Mortes (Dept. de Física).
El doctor Pedro Montoya Jiménez (Dept. de Psicologia).
El doctor Jaume Garau Amengual (Dept. de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina).
Secretari: un cap de secció de l'OSR (amb veu però sense vot).
5. Per resolució del Rectorat es va fer pública la normativa d’accés a la Universitat per als
majors de 25 anys amb l’adaptació que estableix el Reial decret 743/2003.
6. En aquest punt, cal esmentar també la creació de l’Oficina Universitària de Suport a
Persones amb Necessitats Especials, amb l’objectiu de garantir i millorar la participació de
les persones amb discapacitat de la comunitat universitària, amb dependència orgànica del
vicerector d’Estudiants.
7. De la mateixa manera, el Consell de Direcció va aprovar la creació de l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, les finalitats i accions de la qual se centren en
dos grans àmbits d’actuacions: la cooperació al desenvolupament i el voluntariat
universitari.
8. De la mateixa manera va crear l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea, amb
dependència orgànica del vicerector d’Ordenació Acadèmica, per dur a terme la tasca
d’adaptació dels estudis a l’espai europeu d’educació superior (EEES). Aquesta unitat
administrativa té com a principal missió impulsar i promoure els processos que han de
permetre la implicació de la UIB en la construcció de l’EEES i assessorar sobre aquesta
qüestió.

9. Així mateix, va procedir a la modificació de l’Acord executiu 6256/2003, de 10 de juny,
pel qual es crea la comissió assessora per a la integració a l’espai europeu d’educació
superior, això, arran de la creació de l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea el
18 de gener de 2005, la composició de la qual és la següent:
President: el vicerector d'Ordenació Acadèmica, doctor Sergio Alonso Oroza.
Vicepresidenta: doctora Victòria Ferrer Pérez (Dept. de Psicologia).
Adjunta a la presidència: senyora Aina M. Munar Chacártegui, directora de
l'Oficina de Convergència i Harmonització Europea.
Vocals:
Àrea de Ciències Experimentals: doctora Francesca Garcias Gomila (Dept. de
Física).
Àrea de Ciències del Comportament i de la Salut: senyor Joan Ernest de Pedro
Gómez (Dept. d'Infermeria i Fisioteràpia).
Àrea d'Ensenyaments Tècnics: doctor Gabriel Oliver Codina (Dept. de Ciències
Matemàtiques i Informàtica).
Àrea de Ciències Jurídiques i Econòmiques: doctor Joan David Janer Torrens (Dept.
de Dret Públic).
Àrea de Ciències Socials: doctora Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez.
Àrea d'Humanitats: doctora M. Josep Mulet Gutiérrez (Dept. de Ciències
Històriques i Teoria de les Arts).
Secretari: el director de l'Institut de Ciències de l'Educació, doctor Joan Jordi
Muntaner Guasp.
10. Així mateix, el Consell de Direcció va aprovar la convocatòria d’ajuts a projectes de
recerca dins el programa de suport a la recerca, amb l’objectiu d’estimular la formació de
grups de recerca nous i ajudar a consolidar els grups de recerca de formació recent i que
puguin participar en convocatòries de concurrència competitiva europees, nacionals o
autonòmiques.
11. Tampoc no es pot oblidar que es va acordar d’obrir un període per presentar sol·licituds
d’avaluació de distints complements retributius del personal docent i investigador, en virtut
de l’acord signat entre la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i
el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears el 14 de maig de 2003 sobre
complements retributius dels professors dels cossos docents universitaris de la Universitat
de les Illes Balears, modificat el dia 20 de maig de 2004. Aquests complements són els
següents:
 Complement retributiu d’estímul i reconeixement a la docència i a la formació
permanent del docent.
 Complement retributiu de reconeixement i especialització dels professors titulars
d’escola universitària.
 Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació.
 Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en
investigació.

12. En un altre capítol, també s’ha de recordar que el Consell de Direcció va aprovar la
convocatòria de places d’alumnes col·laboradors per a l’any acadèmic 2005-2006.
13. També s'ha de remarcar que l’òrgan de què fem balanç va dur a terme l’activitat
tradicional de convocar les eleccions que estatutàriament eren procedents, ja que els
Estatuts li atribueixen la competència d’iniciar tots els processos electorals. Aquests
processos electorals foren els següents:
a) Convocatòria d’eleccions de representants del grup c) (estudiants) al Claustre.
b) Convocatòria d’eleccions de director del Departament de Pedagogia Aplicada i
Psicologia de l’Educació.
c) Convocatòria d’eleccions de director del Departament de Pedagogia i Didàctiques
Específiques.
14. Pel que fa a l'apartat de les llicències d'estudis, amb l'informe previ dels departaments
corresponents, el Consell de Direcció va concedir sis llicències d'estudis inferiors a tres
mesos per fer activitats docents o d'investigació en centres acadèmics nacionals i estrangers
als senyors que s’indiquen a continuació:
 Pere J. Tauler Riera, ajudant del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la
Salut, pel període comprès entre el 6 d’octubre i el 23 de desembre de 2004, al Department
of Sport & Exercise Science de la Universitat de Bath (Regne Unit), amb unes retribucions
del 100 per cent de les seves remuneracions.
 Francina M. Orfila Sintes, ajudanta doctora, del Departament d’Economia de l’Empresa,
pel període comprès entre l’1 de desembre de 2004 i el 18 de febrer de 2005, al Center for
Service Studies de la Universitat de Roskilde (Dinamarca), amb unes retribucions del 100
per cent de les seves remuneracions.
 Mercè Picornell Belenguer, ajudanta doctora, del Departament de Filologia Catalana i
Lingüística General, pel període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2005, a la
Universitat Autònoma de Barcelona, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves
remuneracions.
 Claudio Rubén Mirasso Santos, titular d’universitat, del Departament de Física, pel
període comprès entre el 12 de juny i el 9 de juliol de 2005, a la Universitat de Lehigh,
Bethlehem (EUA), amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.
 Oreste Piro Perusín, titular d’universitat, del Departament de Física, pel període
comprès entre el 26 de gener i el 28 de febrer de 2005, a bord del vaixell d’investigació
oceanogràfic Hespérides, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves
remuneracions.
 Begoña de la Iglesia Mayol, professora col·laboradora, del Departament de Ciències de
l’Educació, pel període comprès entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2005, al Centre of
Applied Research in Education de la Universitat d’Ànglia de l’Est, Norwich (Regne Unit),
amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.
 Belén Pascual Barrio, ajudanta d’escola universitària, del Departament de Pedagogia i
Didàctiques Específiques, pel període comprès entre el 22 de juliol i el 2 de setembre de
2005, a la Universitat Federal de Rondônia (Brasil) i al Centre Universitari de Feevale,

Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul (Brasil), amb unes retribucions del 100 per cent de les
seves remuneracions.
15. Finalment, va aprovar la designació dels representants de la UIB al Patronat de la
Fundació Universitat-Estudi General Lul·lià: el doctor Gabriel Moyà Niell, vicerector
d’Infraestructures i Medi Ambient, i el doctor Lluís Garau Juaneda, Secretari General.

1.4. Consell Social
INTRODUCCIÓ
Redactat en compliment del que disposa l’article 6 de la Llei 2/2002, de 20 de
març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears.
La Llei d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears
defineix el Consell Social de la Universitat com un òrgan col·legiat de la Universitat de
les Illes Balears mitjançant el qual la societat de les Illes Balears participa i col·labora
en la definició dels criteris i prioritats del plantejament estratègic de la Universitat a la
comunitat balear.
Aquesta llei, a l’exposició de motius, assenyala que la seva finalitat és posar els
fonaments i les bases d’un nou acord i d’un nou pacte entre la Universitat de les Illes
Balears, el Govern de les Illes Balears i tot el conjunt de les administracions públiques
de les Illes i tota la societat balear, per tal de donar un nou impuls a Universitat de les
Illes Balears, potenciant la qualitat, la innovació i l’excel·lència en els camps de la
docència, l’extensió cultural i la recerca, i l’accés als estudis universitaris.
Per servir a aquestes finalitats el Consell Social s’ha estructurat en comissions,
de la forma que es reflecteix més endavant, amb la voluntat que l’impulsa de no ser un
simple espectador que assenteix amb els seus aplaudiments acrítics les propostes que li
arriben del Consell de Govern de la Universitat.
El Consell Social està preocupat per la qualitat universitària. No com a paraula
de moda en molts àmbits socials i econòmics, sinó com a autèntica aspiració
d’excel·lència, en tots els àmbits universitaris, tant en ensenyament com en investigació.
Ha de ser, a judici del Consell Social, un objectiu de la UIB ser una universitat de
qualitat, puntera i referent obligatori d’alguns estudis i d’algunes investigacions, ser de
les millors.
La participació del Consell Social en el Consell de Direcció de l’AQUIB, per
mitjà del president, que és membre nat de l’agència, i d’un altre membre designat pel
Consell, d’un total de cinc membres, és una dada altament significativa, expressió de la
voluntat social d’integració i participació de la societat en la universitat, però no sols
des d’un punt de vista formal, sinó efectiva per a la definició dels continguts que han de
valorar-se per establir la seva estimació qualitativa.
En el present exercici, el segon sorgit de l’actual legislatura autonòmica, en el
qual es produí el relleu fruit de la nova legislatura, superats els aspectes d’organització,
com la creació de les àrees de treball amb la constitució de les comissions, el
nomenament de les persones que representen el Consell en les fundacions universitàries,
la redacció d’un nou reglament de funcionament d’acord amb la nova llei, cal destacar
la institucionalització amb la duta a terme de la primera convocatòria i atorgament dels
premis d’investigació per alumnes de batxillerat i de cicle formatiu de grau superior
convocats.

A continuació es formula la ressenya circumstanciada dels fets i acords més
significatius duts a terme durant el curs 2004-2005, que constitueixen la

1.4.1. COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LES
ILLES BALEARS
En representació del Govern de les Illes Balears
Sr. Miquel Triola Fort, president del Consell Social
Sra. Catalina Costa i Boned
En representació del Parlament de les Illes Balears
Sr. Antoni Verd Noguera, secretari del Consell Social
Sr. Andreu Crespí i Plaza
Sr. Josep Xabuch i Fortuny
En representació del Consell de Mallorca
Sr. Antoni Salas Roca
En representació del Consell de Menorca
Sra. Josefina Salord Ripoll
En representació del Consell d’Eivissa i Formentera
Sr. Concepción Rebollo Laserna
En representació de les organitzacions sindicals amb major nombre
de representants a les darreres eleccions a les Illes Balears
Sr. José Benedicto Lacomba, Confederació Sindical de Comissions
Obreres
Sr. Miquel Mestre Morey
En representació de l’organització sindical més representativa en
l’àmbit de l’ensenyament
Sr. Gabriel Caldentey Ramos, secretari del Sindicat de Treballadores i
Treballadors de l’Ensenyament Intersindical de les Illes Balears
En representació de les associacions empresarials més
representatives de les Balears
Sr. Josep Oliver Marí, vicepresident de l’àrea econòmica del Consell
Social, president de la comissió econòmica del Consell Social, president
de la CAEB
En representació de les organitzacions de les petites i mitjanes
empreses
Sr. Antoni Juaneda Anglada, PIME

En representació de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
Sr. Miquel Lladó Oliver, vicepresident de l’àrea de relacions amb la
societat del Consell Social, president de la comissió de relacions socials
del Consell Social, president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera
Representants del Consell de Govern de la UIB
Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector
Sr. Lluís Garau Juaneda, Secretari General
Sr. Andreu Alcover Ordinas, Gerent
Sr. Antoni Socias Salvà
Sra. Marta Carrió Palou
Sr. Luis Fco. Piña Saiz
Membres de les diferents comissions del Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears
Membres de la comissió permanent o executiva
Sr. Miquel Triola Fort, president
Sr. Antoni Verd Noguera, conseller secretari
Sr. Antoni Salas Roca
Sra. Lluís Garau Juaneda
Sr. Miquel Mestre Morey
Sr. Josep Xabuch Fortuny
Sra. Catalina Costa Boned
Membres de la comissió econòmica
Sr. Miquel Triola Fort, president
Sr. Antoni Verd Noguera, conseller secretari
Sr. Andreu Alcover Ordinas
Sr. José Benedicto Lacomba
Sr. Luis Fco. Piña Saiz
Sr. Josep Oliver Marí
Sr. Antoni Salas Roca
Membres de la comissió acadèmica
Sr. Miquel Triola Fort, president
Sr. Antoni Verd Noguera, conseller secretari
Sr. Gabriel Caldentey Ramos
Sra. Josefina Salord Ripoll
Sr. Antoni Socias Salvà
Sra. Catalina Costa Boned
Sra. Lluís Garau Juaneda
Sr. Josep Xabuch Fortuny
Membres de la comissió de relacions amb la societat
Sr. Miquel Triola Fort, president

Sr. Antoni Verd Noguera, conseller secretari
Sr. Antoni Juaneda Anglada
Sr. Miquel Lladó Oliver
Sr. Andreu Crespí Plaza
Sr. Miquel Mestre Morey
Sra. Marta Carrió Palou
Sra. Concepción Rebollo Laserna
Adreça del Consell Social i de la Secretaria del Consell Social
President: Miquel Triola Fort
Conseller secretari: Antoni Verd Noguera
Auxiliars administratives: Margalida Estelrich Blanch i Núria Brunet
Monserrat
Ubicació: Son Lledó. Campus universitari
Adreça:
Consell Social
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Tel.: 971 17 30 60 / 971 17 33 22 / 971 17 30 43
Fax: 971 17 24 46
E-mail: consell.social@uib.es
1.4.2. ACTIVITATS DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LES
ILLES BALEARS, ANY ACADÈMIC 2004-2005
1. Participació regular dels membres del Consell Social, en representació d’aquest, en
diferents organismes, que són els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Junta de Coordinació Universitària: Sr. Miquel Triola Fort i Sra. Josefina
Salord Ripoll.
Consell de Govern de la UIB: Sra. Catalina Costa Bonet, Sr. Andreu Crespí
Plaza i Sr. José Benedicto Lacomba.
Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària (AQUIB): Sr.
Miquel Triola Fort i Sr. Antoni Verd Noguera.
Comissió d’Assessorament al Consell de Direcció de l’AQUIB: Sr. Antoni
Salas Roca i Sr. Josep Xabuch Fortuny.
Comissió Específica de l’AQUIB: Sr. Antoni Salas Roca.
Comissió mixta del conveni de complements retributius entre la CAIB, la UIB
i el Consell Social: Sr. Antoni Verd Noguera i Sr. Antoni Salas Roca.
Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB): Sr.
Miquel Triola Fort i Sr. Josep Oliver Marí.
Patronat de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears
(FuGUIB): Sr. Miquel Triola Fort, Sr. Josep Oliver Marí i Sr. Luis Fco. Piña
Saiz.

2. El Consell Social te com a membres representants al Patronat de la FUEIB el
següents: Sr. Vicenç Rotger Rebassa, Sr. Jaume Puig de la Bellacasa, Sr. Josep

Oliver Marí, Sr. Josep Francesc Conrado de Villalonga, Sr. Pere Batle Mayol i el
president de la Unió Professional de les Balears, Sr. Enrique Sala O’Shea.
3. El president i el secretari del Consell Social assisteixen regularment a les trobades
de presidents i secretaris de consells socials de les universitats públiques espanyoles.
4. El president del Consell Social, juntament amb el director general d’Universitat i el
vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient, han visitat les seus de la Universitat a
Menorca i Eivissa i han tingut reunions amb el Consell de Menorca i el Consell
d’Eivissa i Formentera.
5. El president del Consell Social assisteix regularment a les reunions del Comitè de
Coordinació de la Conferència de Presidents de Consells Socials de les Universitats
Espanyoles.
6. El presidente y el Secretari asisteixen regularment a les Jornades de Presidente i
Secretaris de Consells Socials de les Universitats públiques espanyoles que es
celebren dues vegades per curs . Aques curs han asistit a les celebrades a Cádiz i a
Logronyo.
7. Atorgament del VI Premi d’Assaig i de Creació sobre Tecnologies de la Informació
Nadal Batle i Nicolau, a l’obra Periodisme quantic. Fent periodisme a Internet.
L’experiencia dels primers deu anys de Vilaweb, del senyor Vicent parpal, i De
silici a de carbonic, presentada amb el pseudonim Carbonic 75.
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8. Signats els Convenis de Col·laboració entre el Consell Social de la UIB i el Consell
de Mallorca, Consell Insular de Menorca i el Consell Insular d’Eivissa i Formentera
sobre el finançament dels Premis d’Investigació per als alumnes de batxiller i de
cicle formatiu de grau superior, curs 2004-2005
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Principals punts tractats a les sessions del ple del Consell Social durant el curs 20042005

Ple del Consell Social del dia 19 d’octubre de 2004
 Aprovació de l’informe d’auditoria financera i de compliment de la Universitat
de les Illes Balears de l’exercici de l’any 2003.
 Execució del pressupost de la Universitat de les Illes Balears de l’any 2004 i
liquidació del de l’any 2003.
Ple del Consell Social del dia 20 de desembre de 2004.
 Ratificació de l’aprovació de la comissió permanent del Consell Social sobre
l’assignació de complements retributius especials a diversos professors que
participen en el projecte de Campus Extens.

 Aprovació per unanimitat el projecte de pressupost, el projecte de programació
plurianual i la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la
UIB per a l’any 2005.
 Aprovació per unanimitat del pressupost del Consell Social.
Ple del Consell Social del dia 20 d’abril de 2005
 Nou membre com a representant dels estudiants, el Sr. Alejandro Aparicio Díaz,
es sustitució del Sr. Vicente Juan Torres.
 Nomenament del Sr. Antoni Salas Roca i del Sr. Josep Xabuch Fortuny com a
membres de la Comisió d’Assessorament de l’AQUIB.
 Presentat l’avantprojecte del Cicle de Conferencies i Taules Rodones del Consell
Social sobre els fluxes migratoris a la nostra societat en diferents ambits de la
nostra comunitat,que tindran lloc els propers mesos d’octubre i novembre.

Ple del Consell Social del dia 25 de juliol de 2005
Aprovació de l’Informa d’auditoria financera i de compliment de la Universitat
de les Illes Balears de l’exercici de l’any 2004.
Ratificació de l’assignació de complements retributius de professorat
Aprovació de la modificació de preu del títol de Graduat en Estudis Immobiliaris
Distribució de 20 beques de col·laboració ,concedides pel Ministeri d’Educació i
Ciència, entre els departaments de la UIB.
Aprovació de les Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials de
universitats espanyoles que tindran lloc els propers dies 27,28 i 29 d’octubre a la nostra
universitat.
Proposta de la Segona Convocatòria dels premis d’investigació per a alumnes de
batxillerat i de cicle formatiu de grau superior, curs 2005-2006.
Aprovació de las gestions encaminades pera a la ulterior creació de l’Observatori
Ocupacional dels Titulats i Titulades de la UIB.

Sessions de les comissions del Consell Social
La comissió permanent del Consell Social s’ha reunit en sessió ordinària els dies 21
de març i l’1 juny de 2005.
• 21 de març
 Nomenament del Sr. Antoni Salas Roca per formar part de la comissió específica
de l’AQUIB per realitzar la valoració dels merits dels membres –professors- del
Consell de Direcció de l’AQUIB i altres professors de la UIB que participen en
l’ampliació dels complements.
 Nomenament dels senyors Antoni Salas Roca i Josep Xabuch Fortuny com a
membres de la comissió d’assessorament de l’AQUIB per a l’avaluació dels
complements retributius del professorat universitari en representació del Consell
Social de la UIB
•

1 de juny

— Aprovació de l’assignació de complements retributius al professorat

La comissió econòmica del Consell Social s’ha reunit en sessió ordinària el dia 9 de
desembre de 2004.
 Aprovació del pressupost del Consell Social de la UIB.
Primera Convocatòria dels premis d’Investigació per alumnes de batxillerat i de
cicle formatiu de grau superior convocats pel Consell Social de la Universitat de les
Illes Balears, curs 2004-2005. El dia 18 de juliol a les 13 hores a la Sala d’Actes de
l’edifici Son Lledó, va tenir lloc el lliurament dels primers premis d’investigació per a
alumnes de batxillerat i de cicle formatiu de grau superior, curs 2004-2005.
S’han atorgat vuit primers premis, que han consistit en la matrícula gratuïta d’un curs
complet de qualsevol titulació oficial a la Universitat de les Illes Balears, en la difusió
del treball premiat mitjançant la seva inclusió a la pàgina web de la UIB, dins l’apartat
del Consell Social, i en 800 euros per adquirir material informàtic o educatiu, llibres o
audiovisuals. Aquests vuit primers premis han estat atorgats a:
— Pau Rul·lan Ferragut, de l’IES Politècnic (Mallorca), amb l’obra El programari
lliure, una eina al servei de l’ètica de l’ensenyança i la normalització del català.
— Gabriel Seguí Vidal, de l’IES Pasqual Calbó i Caldés (Menorca), amb l’obra El
Modernisme, Gaudí i la Catenària.
— Albert Navarro Comes, de l’IES Pasqual Calbó i Caldés (Menorca), amb l’obra Una
aproximació al criptosistema RSA.
— Clara Florit Florit, de l’IES M. Àngels Cardona (Menorca), amb l’obra Analisi de
l'obra d'un pintor menorquí contemporani: Carlos Mascaró.
— Christian Huarcaya Azañón, de l’Escola Superior de Disseny (Mallorca), amb l’obra
La casa de La Misión de Palma de Mallorca.
— Xavier Capó i Fiol, de l’IES Calvià (Mallorca), amb l’obra Quantificació dels lípids
totals en aliments autòctons de les Illes Balears.
— Alejandro González Sastre, de l’IES Felanitx (Mallorca), amb l’obra Mateu Orfila, el
pare de la toxicologia.
— Carles Taberner Moll, de l’IES M. Àngels Cardona (Menorca), amb l’obra
Investigació de l'obra d'un pintor contemporani de les Illes Balears: Marc Jesús.
Els centres de secundària dels alumnes premiats amb un primer premi han rebut un val
de 500 euros per adquirir material informàtic o educatiu, llibres o audiovisuals.

1.5. SINDICATURA DE GREUGES
1. Expedients i consultes

Des del juliol de 2004 fins al juny de 2005 s’han tramitat 29 expedients (2 d'ofici), i s’han atès 80
consultes, amb la distribució següent, per col·lectiu i temàtica:
COL·LECTIU
ALUMNAT

PAS

PDI

Altres síndics

Altres

TEMÀTICA
Accés a documentació
Accés a la Universitat
Avaluació acadèmica
Beques i ajudes
Docència
Matrícula
Plans d'estudis i convalidacions
Reivindicacions retributives
Relacions interpersonals
Serveis i campus
Tercer cicle, postgrau...
Altres
Total casos ALUMNAT
Docència
Drets i discriminacions
Relacions interpersonals
Serveis i campus
Total casos PAS
Avaluació acadèmica
Accés a la Universitat
Accés a documentació
Beques i ajudes
Concursos i oposicions
Docència
Drets i discriminacions
Propietat intel·lectual
Reivindicacions retributives
Relacions interpersonals
Serveis i campus
Altres
Total casos PDI
Accés a documentació
Avaluació acadèmica
Beques i ajudes
Drets i discriminacions
Plans d’estudis i convalidacions
Reivindicacions retributives
Salut pública
Serveis i campus
Tercer cicle, postgrau...
Altres
Total consultes ALTRES SÍNDICS
Drets i discriminacions
Total consultes ALTRES

CONSULTES
1
2
9
3
1
4
5
1
3
1
30
1
1
1
3
6
1
1
2
5
1
1

2
4
23
2
3
2
1
3
2
1
1
1
6
22
2
2

EXPEDIENTS
1
1
4
2
2
1
1
2
1
15
1
2

3

1
2
1
2
2
1
1
1
11

2. Assistència i participació a actes
a) Assistència a la XIV Reunió de la Comissió Permanent de Defensors Universitaris (Múrcia, 5 de juliol).

b) Organització del VII Encontre Estatal de Defensors Universitaris (Palma, del 26 al 28 d’octubre de
2004).
3. Recomanacions més rellevants de caràcter general
Beques i ajuts a la comunitat universitària
La UIB hauria de permetre que si un responsable d’un projecte té la disponibilitat econòmica de treure una
beca equiparable en tots els aspectes a les de la Conselleria, amb criteris de selecció equivalents, i els
candidats presenten un projecte de tesi doctoral, ho pogués fer, i el becari que obtingués l’ajuda per a la
realització de la tesi doctoral fos tractat com els altres i, per tant, pogués participar dels programes d’ajudes
de viatge.
Concursos i oposicions
Quan les puntuacions presentades pels representats del departament a la comissió de contractació no estiguin
suficientment justificades, seria convenient que la UIB consultàs altres experts de l’àrea de coneixement,
preferentment aliens a la UIB.
Docència
— Atès que probablement ens enfrontam a un canvi de legislació en molts d’aspectes de l’educació, seria
convenient que el Rector de la UIB tingués en compte les reivindicacions dels diplomats en Relacions
Laborals en relació amb el fet de poder recuperar la possibilitat d’accedir a les places del cos de professors de
formació professional que havien tingut anteriorment.
— Sense augmentar la dedicació del professorat, convindria intentar donar facilitat als alumnes que fan feina
perquè puguin anar elevant el seu nivell de formació i, en aquest sentit, seria convenient que es permetin les
tutories electròniques als professors a temps parcial a fi de poder atendre als alumnes degudament.
— El professorat, encara que no tingui tutoria electrònica, hauria de contestar els e-mails dels estudiants,
almenys per comunicar-li el seu horari de tutories, que en algun cas no és a la porta del despatx, ni tampoc a
la pàgina web del departament.
— En el cas que un alumne no pugui contactar en tot el període lectiu amb el professor, convindria que els
caps d’estudis corresponents procurassin atendre aquests alumnes i posar-los en contacte amb el professor.
Drets i discriminacions
— Si bé sembla adient que el personal adscrit al ... fitxi per no crear greuges comparatius amb altres
companys de treball, caldria que al catàleg de llocs de treball i a les normatives del PAS s’exposàs la
flexibilitat horària indicada pel Gerent i que es creàs un tipus de jornada específica per a aquestes places i es
publicàs al FOU.
— Tal com s’ha recomanat al llarg dels informes de l’any 2000 i 2001, seria convenient que, en compliment
del punt 2 de l’Acord normatiu de 18 de desembre de 1996, el Consell de Direcció, oïts la Junta de Personal i
el Comitè d’Empresa, adoptàs les mesures necessàries a fi d’elaborar una definició de funcions de les places
del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB. Aquest
punt també aclariria, per exemple, el nombre màxim d’hores de classe setmanals que ha d’impartir el
personal del ... i si han de realitzar o no altres activitats. Ateses les especials característiques d’aquestes
places de l’àrea de ..., la Síndica considera convenient que en aquest cas es faci una definició prèvia
d’aquestes funcions i es comuniqui per escrit als seus membres.
— Des de la Gerència i el Vicerectorat de Planificació Economicoadministrativa s’han d’iniciar les
diligències necessàries, demanant permís a l’Agència Tributària, per poder fer un tractament diferenciat de
l’IVA. D’acord amb la informació aportada, aquest procediment hauria de permetre a la UIB recuperar l’IVA
dels béns dedicats a R+D+I.

Així, l’import del valor afegit un cop recuperat hauria de ser retornat a les unitats pressupostàries
corresponents. En tot cas, durant el primer any podria ser convenient no retornar les esmentades quantitats
fins a la finalització de la liquidació amb l’Agència Tributària per veure el balanç del resultat.
En el futur seria convenient no carregar l’IVA en l’adquisició de béns de R+D+I i passar-lo a la gestió
extrapressupostària, com fan altres universitats.
Així mateix, seria convenient que es consideràs la possibilitat que en l’adquisició de béns per R+D+I,
procedents de col·laboracions en el marc de l’article 83 de la LOU, el titular de la col·laboració no hagués de
suportar l’IVA per partida doble amb càrrec al mateix contracte.
Seria convenient que les gerències de les diferents universitats adoptassin una mateixa postura respecte a la
devolució de l’IVA a les unitats pressupostàries pertinents en l’adquisició de béns de R+D+I amb
subvencions procedents de fons públics. La situació actual crea desigualtats dins un mateix projecte.
Avaluació acadèmica
— En relació amb els exàmens escrits, seria convenient que en absència del professorat responsable de
l’assignatura, el departament fos el responsable de l’avaluació; per tant, el professor hauria de dipositar
prèviament una còpia del seu examen a la secretaria administrativa del departament i així, en cas d’absència
del professor responsable de l’assignatura, els estudiants podrien realitzar l’examen.
— En cas d’un incompliment de l’article 45 del Reglament acadèmic, el professor responsable de
l’assignatura hauria de fer pública una data de revisió per als exàmens de juny i de setembre i comunicar-la a
la persona afectada.
Si en el transcurs de la revisió hi hagués un canvi de qualificació, caldria fer la pertinent correcció de l’acta.
Si l’estudiant no està d’acord amb la qualificació obtinguda i vol una còpia dels seus exàmens, el criteri de la
Síndica és que hom la hi ha de donar, atès que:
a) Un examen en un centre públic és un acte administratiu i com a persona afectada té dret a tenir-lo.
b) Hi ha un precedent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 27 de novembre de 2002
(sentència núm. 918/2002) que estima el recurs contra una resolució d’un degà per la qual es
denegava la còpia d’un examen a un alumne i que aprecia indefensió establint el següent: «el derecho
a disponer de fotocopia del examen realizado se constituye así en un elemento de valoración básico
para que el interesado pueda concluir con el imprescindible sosiego y precisión, en primer lugar,
sobre la razonabilidad de solicitar la revisión extraordinaria del examen, y en segundo lugar, para que
pueda formular con el debido conocimiento de causa las alegaciones que a su derecho convengan».
Matrícula
Si un estudiant demana a l’inici de curs poder donar-se de baixa d’una assignatura d’idioma modern perquè
no s’ajusta al seu nivell de coneixements o perquè té incompatibilitat horària amb la seva jornada laboral,
hom li hauria de concedir la baixa de la matrícula amb la devolució del seu import en cas que no pugui fer un
canvi d’assignatura.
Plans d’estudis i convalidacions
La Comissió Acadèmica ha d’estudiar la conveniència d’incloure a la normativa que de manera usual es
convalidin els 30 crèdits de lliure configuració als estudiants de segones titulacions que ho sol·licitin, per
evitar greuges comparatius i situacions contradictòries.

Reivindicacions retributives
Seria convenient que des de la Gerència es permetés fer les reserves de romanents en finalitzar l’any d’una
manera genèrica amb el document tipus A. Aquestes, un cop signades, s’haurien de respectar i potser podrien
evitar situacions de conflicte.

Relacions interpersonals
Si alguns alumnes eleven una queixa a la comissió docent o a la direcció d’un departament referida a la
docència d’un professor, seria convenient avisar el professor del contingut de les queixes sense identificar els
alumnes. Aquest és també el procediment utilitzat per la Sindicatura.
Serveis i campus
Respecte al retard en el lliurament del carnet universitari, seria convenient que la UIB exigís a l’entitat
bancària una compensació per als estudiants afectats, atès que els no empadronats a Palma no han pogut
obtenir els descomptes de l’autobús.
Tercer cicle, postgrau...
S’han d’arbitrar els mecanismes necessaris perquè els alumnes que han cursat estudis de postgrau o similars
puguin obtenir el títol acreditatiu corresponent un cop hagin superat el curs sense haver d’esperar que n’hagi
finalitzat la darrera convocatòria. En cap cas, en l’ensenyament reglat, un alumne que hagi superat el curs pel
juny ha d’esperar la convocatòria de setembre per poder-ho acreditar.
Altres
— Atès que en algunes beques o bé admissions a MIR, FIR, etc., s’exigeix només tenir en compte les
assignatures troncals, obligatòries i optatives a l’hora de calcular la mitjana de l’expedient acadèmic, seria
convenient que la UIB donàs també la mitjana de l’expedient considerant només aquestes assignatures, i si es
vol es podria afegir també l’actual, que té en compte la lliure configuració.
— Per evitar que els criteris de selecció per al CAP puguin ser excloents, la Síndica recomana que per a
convocatòries següents es reservi un tant per cent de places per a alumnes llicenciats d’altres universitats,
tenint en compte els casos següents per ordre de preferència:
1. Alumnes que havien cursat els estudis secundaris en aquesta comunitat autònoma i que han
hagut de cursar els estudis superiors en altres universitats pel fet que la UIB no oferia aquests
estudis.
2. Alumnes titulats d’altres universitats amb residència a la comunitat autònoma.
3. Alumnes titulats d’altres universitats no residents a la comunitat autònoma.
4. Alumnes diplomats que puguin legalment impartir docència a l’etapa d’educació secundària,
donant preferència als titulats per la UIB.
Es podrien deixar sense reserva explícita de places els alumnes de la UIB als quals manquen encara un
màxim de 15 crèdits per acabar la titulació, ja que no es troben en les mateixes condicions que els titulats
esmentats anteriorment.
— Convindria que les comissions designades per a la selecció de cursos, abans de començar qualsevol procés
de selecció, fixassin uns criteris. Cal valorar tots els cursos amb criteris iguals i justificar-hi l’acceptació o no.

4. Altres activitats
— Edició del llibre que recull el VII Encuentro de Defensores Universitarios.
— Modificació de la pàgina web de la Sindicatura de Greuges.
— Reunions periòdiques amb el Rector.
— Publicació de l’informe de la Sindicatura de Greuges corresponent a les activitats desenvolupades l’any
2004.

1.6. Òrgans unipersonals de caràcter particular i altres càrrecs
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DELEGAT DEL RECTOR PER A LES TECNOLOGIES DE LA
Sr. Gabriel Fontanet Nadal
VICESECRETARI GENERAL/ASSESSOR JURÍDIC
Sr. Jeroni Reynés Vives
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DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE
Il·lm. Sr. Hipólito Medrano Gil
DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT
Il·lma. Sra. Maria Pilar Roca Salom
DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA
Il·lma. Sra. Joana Maria Petrus Bey
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES I TEORIA DE LES ARTS
Il·lma. Sra. Catalina Cantarellas Camps
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA
Il·lm. Sr. Arnau Mir Torres
DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT
Il·lma. Sra. Irene Nadal Gómez
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC
Il·lm. Sr. Román Piña Homs
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA APLICADA
Il·lm. Sr. Andreu Sansó Rosselló
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA DE L’EMPRESA
Il·lm. Sr. Antoni Socias Salvà
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL
Il·lm. Sr. Joan Mas Vives
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I LLATINA
Il·lm. Sr. Josep Servera Baño
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL
Il·lm. Sr. Camilo José Cela Conde
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FÍSICA / DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Il·lm. Sr. Lluís Mas Franch
DIRECTORA DEL DEPARTAMENT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Il·lma. Sra. María Pilar Sánchez-Cuenca López
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
Il·lm Sr. Martí Xavier March Cerdà
DIRECTOR DEL
L’EDUCACIÓ

DEPARTAMENT

DE

PEDAGOGIA

APLICADA

I

PSICOLOGIA

DE

Il·lm Sr. Eduard Rigo Carratalà
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA
Il·lm Sr. Mateu Servera Barceló
DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA
Il·lma. Sra. Josefa Donoso Pardo
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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. Celso García García
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES I TEORIA DE LES ARTS
Sr. Manuel A. Calvo Trias
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA
Sr. Josep Lluís Ferrer Gomila
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT
Sra. Beatriz Verdera Izquierdo
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC
Sr. Joan David Janer Torrens
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA APLICADA
Sra. Maria Tugores Ques
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA DE L’EMPRESA
Sr. Rafel Crespí Cladera
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL
Sr. Pere Rosselló Bover
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I LLATINA
Sra. Magdalena Catrain González
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL
Sr. Alexandre Miquel Novajra
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE FÍSICA
Sra. Montserrat Casas Ametller
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Sra. Pilar Ferrer de Sant Jordi Montaner
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
Sr. Bernat Sureda Garcia
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA APLICADA I PSICOLOGIA DE
L’EDUCACIÓ
Sr. Josep Antoni Pérez Castelló

SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA
Sr. Antoni Gomila Benejam
SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA
Sra. Catalina Genestar Julià
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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. Miquel Seguí Llinàs
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES I TEORIA DE LES ARTS
Sr. Antoni Marimon Riutort
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA
Sr. Ricardo Alberich Martí
SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT
Sra. Antònia Paniza Fullana
SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC
Sra. Maria Ballester Cardell
SECRETARI DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA APLICADA
Sr. F. Javier Capó Parrilla
SECRETARI DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA DE L’EMPRESA
Sr. Onofre Martorell Cunill
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL
Sr. Gabriel Ensenyat Pujol
SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I LLATINA
Sra. M. Antònia Fornés Pallicer
SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL
Sr. Joana Aina Gual Frau
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE FÍSICA
Sr. Tomàs Miquel Sintes Olives
SECRETARI DEL DEPARTAMENT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Sr. Carlos Moreno Gómez
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
Sr. Francesc Xavier Ponsetti Verdaguer
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA APLICADA I PSICOLOGIA DE
L’EDUCACIÓ
Sr. Santos Urbina Ramírez
SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA
Sr. Jordi Llabrés Bordoy

SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA
Sra. Susana Simal Florindo
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DEGANA DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ
Il·lma. Sra. M. Dolors Forteza Forteza
DEGÀ DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
Il·lm. Sr. Nicolau Dols Salas
DEGANA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES
Il·lma. Sra. Francesca Garcias Gomila
DEGÀ DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA
Il·lm. Sr. Miquel Rafael Tortella Feliu
DEGÀ DE LA FACULTAT DE DRET
Il·lm. Sr. Pedro A. Munar Bernat
DEGÀ DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
Il·lm. Sr. Eugeni Aguiló Pérez
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VICEDEGANS DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ
Sr. Jaume Sureda Negre
Sr. Sebastià Verger Gelabert
Sr. Miquel F. Oliver Trobat
Sra. M. Teresa Adame Obrador
VICEDEGANS DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
Sr. Josep Francesc Campos Vidal
Sra. Sebastiana M. Sabater Rebassa
Sr. Jaume Guiscafrè Danús
Sr. Pere Joan Brunet Estarellas
Sra. Patrícia Trapero Llobera
Sr. Miquel Josep Deyà Bauzà
Sr. Alexandre Miquel Novajra
Sra. Maria Juan Garau
VICEDEGANS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES
Sr. Ángel García Raso
Sr. Antoni Miralles Socias
Sr. Antoni Amengual Colom
Sr. Fco. José García Palmer
Sr. Josep Cifre Llompart
VICEDEGÀ DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA
Sr. Albert Sesé Abad
VICEDEGANS DE LA FACULTAT DE DRET
Sr. Eduard Ramon Ribas
Sra. Margarita Tarabini-Castellani Aznar
VICEDEGANS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
Sr. Javier Rey-Maquieira Palmer
Sra. M. Magdalena Massot Perelló
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SECRETÀRIA DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ
Sra. Eva Aguilar Mediavilla
SECRETÀRIA DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
Sra. Bàrbara Sagrera Antich
SECRETÀRIA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES
Sra. Susana Esteban Valdés

SECRETÀRIA DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA
Sra. Immaculada Sureda Garcia
SECRETARI DE LA FACULTAT DE DRET
Sr. Antonio Conde Tejón
SECRETARI DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
Sr. Bartolomé Deyà Tortella
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DIRECTORA DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ESTUDIS EMPRESARIALS
Il·lma. Sra. Margalida Payeras Llodrà
DIRECTOR DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Il·lm. Sr. Joan Ernest de Pedro Gómez
DIRECTOR DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME
Il·lm. Sr. Francesc Sastre Albertí
DIRECTORA DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE RELACIONS LABORALS
Il·lma. Sra. Remedios Roqueta Buj
DIRECTOR DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE PROFESSORAT D’EGB ALBERTA GIMÉNEZ
Il·lm. Sr. Jaume Oliver Jaume
DIRECTOR DE L’ESCOLA DE TURISME DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA I FORMENTERA
Il·lm. Sr. Vicenç Barros Bonnín
DIRECTOR DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME FELIPE MORENO
Il·lm. Sr. José Ángel Torres Lana
DIRECTOR DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Il·lm. Sr. Gabriel Oliver Codina
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SUBDIRECTOR DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ESTUDIS EMPRESARIALS
Sr. Pedro Antonio Rivas Yarza
SUBDIRECTORES DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Sra. Julia Gallo Estrada
Sra. Berta Paz Lourido
SUBDIRECTORA DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME
Sra. Raquel Herranz Bascones
SUBDIRECTORS DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Sr. Ramon Mas Sansó
Sr. Manuel González Hidalgo
Sr. Miquel Mascaró Portells
Sr. Carlos Juiz García
Sr. Ignasi Furió Caldentey
Sr. Miquel Jesús Roca Adrover
Sr. Guillem Colom Muntaner
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SECRETÀRIA DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ESTUDIS EMPRESARIALS
Sra. Margalida Aguiló Femenias
SECRETARI DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Sr. Domingo Fontirroig Munar

SECRETÀRIA DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME
Sra. Antònia Mas Pichaco
SECRETARI DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Sr. Jaume Agapit Segura Fuster
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DIRECTORA DE L’ESCOLA D’HOTELERIA
Il·lma. Sra. M. Antònia Garcia Sastre
DIRECTOR ACADÈMIC
Sr.
SECRETARI
Sr. Onofre Martorell Cunill
GERENT
Sr. Juan José Galmés Ginard
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DIRECTOR DEL SERVEI DE RECURSOS AUDIOVISUALS
Sr. Miquel Oliver Ribas
DIRECTOR DEL SERVEI DE PUBLICACIONS I INTERCANVI CIENTÍFIC
Sr. Jaume Rosselló Mir
DIRECTOR DEL SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ
Sr. Miquel Pastor Tous
DIRECTORA DEL SERVEI D’ACTIVITATS CULTURALS
Sra. Bàrbara Obrador Rosselló
DIRECTOR DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ
Sr.
DIRECTORA DEL SERVEI DE RELACIONS INTERNACIONALS
Sra. M. Esther Garcia Buades
DIRECTOR DEL SERVEI LINGÜÍSTIC
Sr. Ramon Bassa i Martí
DIRECTOR DELS SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS
Sr. Sebastià Albertí Serrano
DIRECTOR DEL SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I TELEDETECCIÓ
Sr. Maurici Ruiz Pérez
DIRECTOR DEL CENTRE DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE
LES ILLES BALEARS (CTI@UIB)
Sr. Antonio Sola Venteo
DIRECTOR DEL SECRETARIAT TÈCNIC D’ACCÉS
Sr.
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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
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DIRECTOR DE L’INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Il·lm. Sr. Joan Jordi Muntaner Guasp
DIRECTOR DE L’INSTITUT MEDITERRANI D’ESTUDIS AVANÇANTS (IMEDEA) /
Il·lm. Sr. Joaquim Tintoré Subirana
DIRECTORA DE L’INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIONS EN CIÈNCIES DE LA
SALUT
Il·lma. Sra. Margalida Gili Planas
68%',5(&7256'¶,167,787
SUBDIRECTORA DE L’INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Sra. Maria Rosa Rosselló Ramon
SUBDIRECTOR DE L’INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIONS EN CIÈNCIES DE LA
SALUT
Sr. Àlvar Agustí García-Navarro
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SECRETÀRIA DE L’INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Sra. Catalina Morey Suau
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DIRECTORA DE L’OFICINA DE PLANIFICACIÓ I PROSPECTIVA
Sra. Paula Maria Aguiló Segura
DIRECTORA TÈCNICA DE L’OFICINA DE PLANIFICACIÓ I PROSPECTIVA
Sra. Maria Jesús Mairata Creus
DIRECTORA DE L’OFICINA DE CONVERVÈNCIA I HARMONITZACIÓ EUROPEA
Sra. Ana M. Munar Chacártegui
DIRECTORA DE L’OFICINA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT
Sra. Berta Artigas Lelong
DIRECTORA DE PROMOCIÓ DE LA RECERCA
Sra. Gemma Isabel Turnes Palomino
DIRECTORA DEL PROJECTE CAMPUS EXTENS
Sra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez

DIRECTORA DE LES SEUS UNIVERSITÀRIES DE MENORCA I D’EIVISSA I FORMENTERA
Sra. Maria Llompart Bibiloni
DIRECTOR DE LA CORAL UNIVERSITÀRIA
Sr. Joan Company Florit
DIRECTORA DE L’AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Sra. Pilar Roca Morey
RESPONSABLE DEL TÍTOL SUPERIOR DE TURISME
Sra. C. Natividad Juaneda Sampol
RESPONSABLE DELS CURSOS DE POSTGRAU RELACIONATS AMB ELS ESTUDIS DE
TURISME
Sr. Eugeni Aguiló Pérez
RESPONSABLE DE L’OFICINA DE INFORMACIÓ
Sra. Margalida Mas Barceló
COORDINADOR DEL WEB DE LA UIB
Sr. Antonio Fernández Coca
SUBDIRECTOR DEL CENTRE DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA UNIVERSITAT
DE LES ILLES BALEARS (CTI@UIB)
Sr.
RESPONSABLE DE LA DIVISIÓ D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (DIT) DEL CENTRE DE
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
(CTI@UIB)
Sr.
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. Miquel À. Garcies Salom
CAP ’ÀREA DE XARXES DEL CENTRE DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (CTI@UIB)
Sr. Miquel Àngel Bordoy Marcó
RESPONSABLE D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES DEL VICERECTORAT D’EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA I ACTIVITATS CULTURALS
Sr. Pere Palou Sampol
COORDINADOR DE LES AULES INFORMÀTIQUES
Sr. Miquel Albert Clar Matheu
COORDINADOR PER A LES RELACIONS AMB ELS CENTRES DE SECUNDÀRIA
Sr. Guillem Ramon Pérez de Rada
COORDINADOR TÈCNIC DEL VICERECTORAT D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Sr. Gabriel Camps Moranta
CODIRECTOR DEL TÍTOL DE GRADUAT EN ESTUDIS IMMOBILIARIS (ESTUDIS DE DRET)
Sra. María Nélida Tur Faúndez
CODIRECTOR DEL TÍTOL
D’EMPRESARIALS)
Sr. Llorenç Pou Garcias

DE

GRADUAT

EN

ESTUDIS

IMMOBILIARIS

(ESTUDIS

COORDINADORA DE L’ESPECIALITAT D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Sra. Begoña de la Iglesia Mayol
COORDINADOR DE L’ESPECIALITAT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Sr. Pere A. Borràs Rotger
COORDINADORA DE L’ESPECIALITAT DE LLENGUA ESTRANGERA
Sra. M. Antònia Amengual Pizarro
COORDINADORA DE L’ESPECIALITAT D’EDUCACIÓ INFANTIL
Sra. Maria Lluïsa Mir Pozo
COORDINADOR DE L’ESPECIALITAT D’EDUCACIÓ MUSICAL
Sr. Arnau Reynés Florit
COORDINADORA DE L’ESPECIALITAT D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Sr. José Javier González de Alaiza García
COORDINADOR DE RECERCA DE L’ÀMBIT DE CIÈNCIES SOCIALS I HUMANES

COORDINADOR PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA
Sr. Jaume Sureda Negre
COORDINADORA EN TEMES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Sra. Berta Artigas Lelong
INSPECTOR DE QUALITAT I CONCESSIONARIS
Sr. Jaume Munar Bernat
DIRECTOR DE LA CÀTEDRA BANCA MARCH D’EMPRESA FAMILIAR
Sr. Rafel Crespí Cladera
DIRECTORA DEL PROGRAMA UNIVERSITAT OBERTA PER A MAJORS
Sra. M. Antònia Manassero Mas
DIRECTORA I COORDINADORA
D’OPORTUNITATS
Sra. Esperança Bosch Fiol

DE

L’OBSERVATORI

RESPONSABLE D’INTEGRACIÓ DE LES PERSONES
L’OBSERVATORI PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Sr. Lluís Ortego Hernando

PER

AMB

A

LA

IGUALTAT

DISCAPACITAT

DE

RESPONSABLE D’INTEGRACIÓ DE LES PERSONES PERTANYENTS A GRUPS DESFAVORITS
SOCIALMENT DE L’OBSERVATORI PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Sra. Margalida Capellà Roig
RESPONSABLE DE IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN
L’OBSERVATORI PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

MATÈRIA DE GÈNERE

DE

Sra. Victòria Ferrer Pérez
COORDINADOR DE POSTGRAU EN HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Sr. Perfecto Cuadrado Fernández
CAP D’ESTUDIS D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
Sra. M. Magdalena Massot Perelló
CAP D’ESTUDIS D’ARQUITECTURA TÈCNICA
Sr. Guillem Colom Muntaner
CAP D’ESTUDIS DE BIOLOGIA
Sr. Antoni Miralles Socias
CAP D’ESTUDIS DE BIOQUÍMICA
Sr. Francisco J. 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
Sr. Javier Rey-Maquieira Palmer
CAP D’ESTUDIS D’EDUCACIÓ SOCIAL
Sr. Jaume Sureda Negre
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. Patrícia Trapero Llobera
CAP D’ESTUDIS DE FILOSOFIA
Sr. Alexandre Miquel Novajra
CAP D’ESTUDIS DE FÍSICA
Sr. Antoni Amengual Colom
CAP D’ESTUDIS DE FISIOTERÀPIA
Sra. Berta Paz Lourido
CAP D’ESTUDIS DE GEOGRAFIA
Sr. Pere Joan Brunet Estarellas
CAP D’ESTUDIS DE HISTÒRIA
Sr. Miquel Josep Deyà Bauzà
CAP D’ESTUDIS DE HISTÒRIA DE L’ART

Sra. Sebastiana M. Sabater Rebassa
CAP D’ESTUDIS DE INFERMERIA
Sra. Julia Gallo Estrada
CAP D’ESTUDIS DE INFORMÀTICA
Sr. Ramon Mas Sansó
CAP D’ESTUDIS DE INFORMÀTICA DE GESTIÓ
Sr. Miquel Mascaró Portells
CAP D’ESTUDIS DE INFORMÀTICA DE SISTEMES
Sr. Carlos Juiz García
CAP D’ESTUDIS DE MATEMÀTIQUES
Sr. Manuel González Hidalgo
CAP D’ESTUDIS DE MESTRE
Sr. Sebastià Verger Gelabert
CAP D’ESTUDIS DE PEDAGOGIA
Sra. Miquel F. Oliver Trobat
CAP D’ESTUDIS DE PSICOLOGIA
Sr. Albert Sesé Abad
CAP D’ESTUDIS DE PSICOPEDAGOGIA
Sra. M. Teresa Adame Obrador
CAP D’ESTUDIS DE QUÍMICA
Sr. Ángel García Raso
CAP D’ESTUDIS DE TELEMÀTICA
Sr. Ignasi Furió Caldentey
CAP D’ESTUDIS DE TREBALL SOCIAL
Sr. Josep Francesc Campos Vidal
CAP D’ESTUDIS DE TURISME
Sra. Raquel Herranz Bascones
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DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ
Il·lm. Sr. Miquel Carrió Servera
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DIRECTOR GERENT DE LA FUNDACIÓ
Il·lm. Sr. Luis Manuel Vegas Alonso
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ADMINISTRADORA DE CENTRE DE L’EDIFICI RAMON LLULL
Sra. Teresa Artigas Perelló
ADMINISTRADORA DE CENTRE DE L’EDIFICI GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS
Sra. Magdalena Tomás Terrassa

ADMINISTRADORA DE CENTRE DELS EDIFICIS MATEU ORFILA I ROTGER, GUILLEM
COLOM CASASNOVAS I CIENTIFICOTÈCNIC
Sra. M. Isabel Baltasar Quesada
ADMINISTRADORA DE CENTRE DE L’EDIFICI ANSELM TURMEDA
Sra. Antònia Beltran Hurtado
ADMINISTRADORA DE CENTRE DE L’EDIFICI SA RIERA
Sra. Maria Verd Crespí
ADMINISTRADORA DE CENTRE DE L’EDIFICI GUILLEM CIFRE DE COLONYA
Sra. Catalina Vidal Verger
CAP DEL SERVEI D’AFERS GENERALS
Sra. Cathy Sweeney Kelly
CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS
Sra. Margarita Torrens Sastre
CAP DEL SERVEI D’ALUMNES
Sr. Luis Francisco Piña Saiz
CAP DEL SERVEI DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTS
Sra. Antònia Fullana Puigserver
CAP DEL SERVEI DE PATRIMONI, CONTRACTACIÓ I INFRAESTRUCTURA
Sra. M. Pilar Maldonado Sangüesa
COORDINADOR DE L’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE MENORCA
Sr. Francesc Castellà Balañar
COORDINADORA DE L’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA D’EIVISSA I FORMENTERA
Sra. M. Catalina Tur Torres

2. Dades de l’alumnat
A través del Vicerectorat d’Estudiants s’han impulsat les actuacions següents:
Enfortiment de les relacions amb altres universitats i especialment amb les de l’àmbit
de l’Institut Joan Lluís Vives.
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.
Coparticipació amb el Club Elsa per a la convocatòria d’ajuts a alumnes amb
necessitats econòmiques.
Coparticipació amb el Consell de Mallorca per a les beques per a joves investigadors.
Manteniment del programa Amics i Amigues de la UIB.
Elaboració de l’agenda de l’estudiant amb la Cadena SER.
Posada en marxa del Programa d’Orientació Educativa i d’Assessorament Personal
de la UIB (PROA)

2.1.1. Alumnes matriculats
Administració i Direcció d'Empreses
Arquitectura Tècnica
Biologia
Bioquímica
Ciències Empresarials (Palma)
Ciències Empresarials (Eivissa)
Ciències Empresarials (Menorca)
Dret
Economia
Educació Social
Enginyeria Técnica Industrial, Electrònica Industrial
Enginyeria Técnica en Informàtica de Gestió
Enginyeria Técnica en Informàtica de Sistemes
Enginyeria Técnica 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 (Palma)
Mestre (Eivissa)
Mestre (Menorca)
Pedagogia
Psicologia
Psicopedagogia (Palma)
Psicopedagogia (Eivissa)
Psicopedagogia (Menorca)
Química
Treball Social
Turisme

696
259
465
47
1235
123
76
767
422
218
186
439
309
226
136
107
70
116
134
172
20
267
131
249
304
387
64
54
77
1241
45
32
403
499
102
18
21
197
351
846

Total:

11711

Turisme (títol propi)
Graduat en Estudis Immobiliaris (títol propi)

37
23

Total:

60
CENTRES ADSCRITS

Escola Universitària de Relacions Laborals
Relacions Laborals

597

Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez
Mestre

787

Escola Universitària de Turisme del CIE iF
Turisme

166

Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno
Turisme

351

Total:

1901

2.1.2 ALUMNES QUE ACABEN ELS ESTUDIS
Aquesta relació correspon als alumnes que varen finalitzar els estudis el curs 20032004.
Administració i Direcció d'Empreses
Biologia
Bioquímica
Ciències Empresarials
Dret
Economia
Educació Social
Enginyeria Técnica Industrial, Electrònica Industrial
Enginyeria Técnica en Informàtica de Gestió
Enginyeria Técnica en Informàtica de Sistemes
Enginyeria Técnica de Telecomunicació, Telemàtica
Enginyeria en Informàtica
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Física
Fisioteràpia
Geografia
Història
Història de l'Art
Infermeria
Matemàtiques
Mestre
Pedagogia
Psicologia
Psicopedagogia
Química
Treball Social
Turisme

64
65
33
118
77
60
40
5
45
40
26
20
25
25
22
11
21
30
28
32
66
10
315
58
55
37
26
43
105

Total:

502

Turisme (títol propi)

58

CENTRES ADSCRITS
Escola Universitària de Relacions Laborals
Relacions Laborals

77

Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez
Mestre

108

Escola Universitària de Turisme del CIE iF
Turisme

38

Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno
Turisme

170

Total:

393

2.2. Consell d’Estudiants
Octubre de 2004
— Presentació del Consell d’Estudiants als alumnes de primer curs de cada estudi de la
UIB.
— Divulgació de Campus 33.
— Comunicat de premsa de suport a l’Ajuntament de Palma per les iniciatives que
fomenten l’ús de la bicicleta a Palma mitjançant el programa Aparca i Passeja i per la
possibilitat de perllongar el carril bici UIB-Ocimax fins a la plaça d’Espanya que té en
compte un estudi.
— Elaboració del Pla de l’alumnat a la Facultat de Ciències, a l’Escola Universitària de
Turisme, i a l’Escola Universitària d’Infermeria.
— Reunió amb el vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient per a la petició de més
espais per dinar com el menjadoret de l’Aulari.
— Reunió amb l’Ajuntament de Palma per millorar el servei de l’EMT i estudiar la
possibilitat d’estendre la iniciativa Aparca i Passeja al campus de la UIB.
 Preparació de la Setmana Eròtica.
— Participació i divulgació pel que fa a les agendes elaborades en col·laboració amb els 40
Principals per al curs 2004-2005.
— Divulgació de la campanya Mou-te amb la UIB per tal de fomentar la interrelació amb
universitats de la resta de l’Estat i d’Europa impulsada pel Vicerectorat de Relacions
Exteriors.
— Divulgació de l’exposició: És més que cafè. Comerç just, organitzada per S’Altra
Senalla.
— Col·laboració en la difusió del seminari «Comerç just: una alternativa de consum
responsable», organitzat per la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans.
 Col·laboració amb la Fundació Universitat-Empresa per a la divulgació del trasllat de les
oficines del DOIP-Departament d’Orientació i Inserció Professional.
— Divulgació de la sessió informativa sobre beques i projectes de final de carrera a càrrec
de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, a través del Departament
d’Orientació i Inserció Professional (DOIP).

Novembre
— Divulgació de Campus 33.
— Celebració de la Setmana Eròtica Universitària. Programa d’activitats:
Dilluns dia 8
10 h. Exposició d’art. Lloc: hall de l’edifici G. M. de Jovellanos (tot el dia).
11 h. Dansa eròtica. Lloc: sala d’actes de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.
12 h. «Símbol i misteri de la poma», a càrrec de Gabriel Janer Manila. Lloc: hall
de l’edifici Ramon Llull.
13 h. Degustació de cuina eròtica elaborada per Caterina Aguiló. Lloc: hall de
l’edifici Guillem Cifre de Colonya.
16 h. Projecció de la pel·lícula «El último tango en París». Lloc: sala d’actes de
l’edifici Anselm Tulmeda.
Dimarts dia 9
10 h. Exposició d’art. Lloc: hall de l’edifici Guillem Cifre de Colonya (tot el dia).
12 h. «Literatura eròtica i antieròtica de Robert Musil a Elfriede Jelinek», a càrrec
de la doctora Ulrike Steinhäusl. Lloc: hall de l’edifici Ramon Llull.
13 h. Degustació de cuina eròtica elaborada per Caterina Aguiló. Lloc: hall de
l’edifici Ramon Llull.
16 h. Obra de teatre de caire eròtic. Lloc: sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de
Colonya
15 h. Projecció de la pel·lícula «El imperio de los sentidos». Lloc: sala d’actes de
l’edifici G. M. de Jovellanos.
Dimecres dia 10
10 h. Exposició d’art. Lloc: hall de l’edifici Ramon Llull (tot el dia).
12 h. «Erotisme: sexe o necessitat?», a càrrec de la doctora Pilar Ferrer. Lloc: Aula
Magna de l’edifici Guillem Cifre de Colonya
16 h. Projecció de la pel·lícula «9 semanas y media». Lloc: Aula Magna de
l’edifici Guillem Cifre de Colonya.
17 h. Projecció de la pel·lícula «Lucía y el sexo». Lloc: sala d’actes de l’edifici G.
M. de Jovellanos.
Dijous dia 11
10 h. Exposició d’art eròtic. Lloc: al hall de l’edifici Anselm Tulmeda (tot el dia).
12 h. «L’erotisme a l’edat mitjana», a càrrec dels doctors Gabriel Ensenyat i
Damià Pons. Lloc: sala d’actes de l’edifici G. M. de Jovellanos.
15 h. Projecció de la pel·lícula «Les ales del colom». Lloc: sala d’actes de l’edifici
G. M. de Jovellanos.
17 h. Recital de poesia eròtica a càrrec de Biel Mesquida i Damià Timoner. Lloc:
hall de l’edifici Ramon Llull.
Divendres dia 12
10 h. Exposició d’art. Lloc: hall de l’edifici Ramon Llull (tot el dia).

13 h. Degustació de cuina eròtica elaborada per Caterina Aguiló. Lloc: hall de
l’edifici Guillem Cifre de Colonya.
15 h. Projecció de la pel·lícula «Soñadores». Lloc: sala d’actes de l’edifici Anselm
Turmeda.
— Participació a la VI Trobada de Representants Juvenils del Triangle Jove a Xàtiva.
— Participació i suport en la tancada organitzada per la Junta de Psicologia.
— Participació en el II Aplec d’Estudiants Progressistes celebrat a Palma.
— Col·laboració en la campanya de promoció de l’ús del català en l’àmbit educatiu
juntament amb el Voluntariat Lingüístic de la UIB i la col·laboració del Vicerectorat
d’Estudiants.
 Adhesió al manifest de la Plataforma SOS Can Vairet.
 Adhesió a la Plataforma en Defensa del Tren.
 Divulgació de la convocatòria d’audiència pública: avaluació externa.
 Divulgació dels cursos de llengua catalana organitzats pel COFUC.
— Col·laboració i divulgació en el programa de voluntariat de la UIB.
— Divulgació de la festa del Beat Ramon Llull.
— Divulgació del cicle de conferències: Una Mirada als Conflictes del Món Actual,
organitzades per l’associació i ONG de la UIB Educació i Solidaritat.
— Divulgació de la convocatòria d’ajuts per a la realització d’activitats artístiques que
atorga la Facultat de Filosofia i Lletres.
— Divulgació de les ajudes universitàries per al curs 2004-2005 que ofereix la Direcció
General d’Universitats del Govern de les Illes Balears.
— Divulgació de la campanya per fomentar la donació de sang de la UIB duta a terme per
la Germandat de Donants de Sang.
— Divulgació del cicle de conferències i projeccions El Món Antic al Cinema, organitzat
per l’àrea d'Història Antiga del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de
la UIB.
 Divulgació de beques per a estudiants empadronats a Alcúdia.

Desembre
— Divulgació de Campus 33.
— Participació en el Fòrum Social de Màlaga; un encontre estudiantil d’arreu de l’Estat per
tractar una postura unida quant a la LOU.
— Divulgació del cicle Cinefòrum Social.
— Divulgació de la campanya nadalenca UIB 2004.

Gener de 2005
— Divulgació de Campus 33.
— Divulgació del Premi de Recerca de Cooperació Internacional al Desenvolupament.
 Divulgació del debat a la Universitat sobre el català i la Constitució Europea. Dimecres,
19 de gener.
 Divulgació del Congrés Internacional Orfeu i l'Orfisme: Noves perspectives.
 Divulgació de la conferència dins el Fòrum Educació i Societat: «La televisió i els
infants».
 Divulgació del debat: La Constitució europea i els drets socials.

Febrer
— Divulgació de Campus 33.
 Divulgació de les I Jornades d'Arquitectura i Construcció a la UIB: Els nous viratges de
la construcció.
 Divulgació del curs de lliure configuració: «Tècniques d'inserció professional per a
universitaris».
— Divulgació de les jornades adreçades a associacions juvenils de la Direcció General de
Joventut.
 Divulgació de la conferència a la UIB: «Introducció a la ressonància magnètica
funcional».

 Divulgació de la I Jornada d'Arquitectura i Construcció a la UIB: Reconversió i futur de
les empreses constructores.
 Participació a la trobada estatal de representants de la CRUE a Madrid per tractar la
configuració d’un sistema de representació estudiantil democràtic al nivell estatal.
— Organització del Campionat de Truc per classificar-se per al Campionat de les Illes
Balears. En varen resultar guanyadors la parella formada per Cristian Salord Saura i Biel
Orfila Pons i la formada per Eric Monreal i Paco Compta. Són les classificades per
participar al Campionat de Truc de les Balears gràcies al Consell d'Estudiants i l'entitat Es
Món d’es Truc.
— Participació en el Fòrum Social de l’Educació a Barcelona; trobada europea d’estudiants
universitaris per preparar un front comú quant als crèdits europeus i el Fòrum Social
Europeu de l’Educació.

Març
— Divulgació de Campus 33.
— Col·laboració setmanal amb IB3 Ràdio per elaborar l’agenda cultural de la UIB.
— Projecció de curtmetratges del Festival de Cortos en Mallorca.
— Divulgació de la conferència «Genetic diversity and toxic metal burden in stranded seals
from Long Island, New York».
— Col·laboració amb IB3 Ràdio per elaborar l’agenda setmanal de la UIB.
— Divulgació de la presentació del Plan Emprende 2020: pla estratègic per a la
dinamització d’iniciatives d’autoocupació a les Illes Balears.
— Col·laboració amb la FUEIB per al Fòrum de l’Ocupació; el Cd’E va subvencionar els
estudiants d’Eivissa i Menorca que varen voler participar en el Fòrum.
 Divulgació del Fòrum.
 Reunió amb el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, el vicerector
d’Estudiants, el vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient i el regidor de Transports de
l’Ajuntament de Palma per tal de millorar el servei de l’EMT i estudiar la possibilitat de
posar en marxa un sistema d’Aparca i Passeja al campus.
— Divulgació de la conferència a la UIB: «El paper de les universitats en les relacions
euromediterrànies».

— Divulgació de les I Jornades d’Arquitectura i Construcció a la UIB: Els nous viratges de
la construcció.
— Participació del president del Consell d’Estudiants al debat jove.
— Preparació de la Diada Solidària.

Abril
— Col·laboració setmanal amb IB3 Ràdio per elaborar l’agenda cultural de la UIB.
— Divulgació de Campus 33.
 El plenari del Consell d’Estudiants renova la permanent, elegida per majoria absoluta.
Queda configurada de la forma següent:
Responsabilitat

Nom

Estudis

Presidenta
Secretària
Tresorera
Vocal d’infraestructures i
serveis contractats
Vocal
d’ordenació
acadèmica
Vocal de cooperació
Vocal de formació
Vocal de l’alumnat
Vocal de les seus
Vocal de medi ambient
Vocal
de
promoció
lingüística
Vocal
de
relacions
internacionals

Marta Carrió Palou
Lucy Jane Collyer
M. José Castillo Adrover

Psicologia
Geografia
Filologia Anglesa

Guillem Colom Montero

Filologia Anglesa

Francesc Ripoll Juaneda
Sara Vaquer Wirth
Bartomeu Coll Bosch
Joan Martorell Fuster
Alexander Villa Wendt
Margalida Pericàs Mas

Educació Social
Treball Social
Psicologia
E. T. Agrícola
Empresarials
Biologia

Josep Bernat Sánchez Moner Mestre
Francesc Gaià Santandreu

Química

— Actualització de les llistes d’accés a les delegacions d’alumnes.
— Diada Solidària
• Actuació dels gambirots de la UIB
• Concurs de fotografia
• Caricatures solidàries

• Mapa solidari, begudes i menjar típic
• Concurs de sacs
• Torrada solidària
• Lliga d’escacs solidària
• Concert solidari
• Partits de futbol i voleibol solidaris
— Col·laboració amb els alumnes d’Infermeria; XV Congrés del Consell Estatal
d’Alumnes d’Infermeria.
— Divulgació de la taula rodona sobre sortides professionals (Matemàtiques).
— Divulgació de la taula rodona sobre sortides professionals (Enginyeria Tècnica
Industrial).
— Divulgació de la Mostra de Premsa de la Part Forana de Mallorca.
— Divulgació del programa d'actes sobre El Quixot a la UIB.
 Divulgació de la taula rodona sobre sortides professionals: Filologia Hispànica, Catalana
i Anglesa.
— Divulgació de la taula rodona sobre sortides professionals: Biologia i Química.
 Divulgació del Seminari d'Arqueologia 2005: «Mediterráneo. Los orígenes de la
navegación en un mar de islas».
— Divulgació de la taula rodona sobre sortides professionals: Filosofia i Matemàtiques.
— Divulgació de la taula rodona sobre sortides professionals: treballar a l’Administració
pública, Fisioteràpia, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, de Sistemes i
Enginyeria Informàtica i Arquitectura Tècnica.
— Divulgació de la conferència a la UIB: «La construcció del gust infantil».
— Elaboració d’un inventari de les delegacions d’alumnes.
— Divulgació del cicle Salut, Ciència i Futur: «L’Estudi Framingham. Cinquanta anys de la
història d'un poble que ha contribuït al coneixement de les causes de les malalties
cardíaques».
— Divulgació de la Mostra de Premsa de la Part Forana de Mallorca.
— Divulgació de «L'ou i la gallina: producció literària i manuscrits lul·lians».

— Divulgació de la taula rodona sobre sortides professionals: Treball Social, Geografia,
Psicologia, Turisme i Títol Superior de Turisme.
— Divulgació del cicle Òpera Oberta. El Gran Teatre del Liceu a la UIB.
— Divulgació de la conferència: «L’avaluació i la prevenció de la dislèxia».
— Col·laboració setmanal amb IB3 Ràdio per elaborar l’agenda cultural de la UIB.
— Divulgació de la conferència: «Esborrany de la Llei de reproducció assistida».
— Divulgació de la prova de nivell d'anglès gratuïta.
— Divulgació de la segona convocatòria del Programa ERASMUS.
— Divulgació de la presentació del llibre: Els noms dels niguls a Mallorca (migjorn i
llevant).
— Divulgació de la conferència: «La dona com a impulsora de la reconstrucció després
d'un conflicte: l'experiència burundesa».
Maig
— Col·laboració setmanal amb IB3 Ràdio per elaborar l’agenda cultural de la UIB.
— Divulgació de Campus 33.
— Sol·licitud del Consell d’Estudiants per a l’obertura d’aules d’estudi i biblioteques
durant el període d’exàmens.
— Col·laboració amb l’associació universitària CEPC en la celebració de la Diada Verda.
— Aprovació del Consell de Direcció del menjadoret (equipat amb gelera i microones, per
poder-hi dinar/descansar) sol·licitat pel Consell d’Estudiants a l’edifici Gaspar Melchor de
Jovellanos.
— Col·laboració amb els estudiants de Filosofia, Psicologia i Història de l’Art en les
diverses manifestacions referents a cada un dels estudis.
En el cas de Filosofia i Història de l’Art, a causa de les problemàtiques sorgides amb els
projectes pilot dels crèdits europeus.
En el cas de Psicologia, en la reclamació per ser reconeguts com una professió sanitària.
— Eleccions als càrrecs de president/a i tresorer/a del Consell d’Estudiants.

Marta Carrió, fins aleshores tresorera, fou elegida presidenta. Maria J. Castillo, fins
aleshores vocal d’activitats culturals, fou elegida tresorera.
— Participació del plenari del Cd’E en un col·loqui organitzat pel Vicerectorat
d’Estudiants, el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i l’Oficina de Convergència i
Harmonització Europea.
— Reunions informatives amb les associacions de la UIB.
— Sol·licitud del Consell d’Estudiants al director de biblioteques i a l’Oficina d’Informació
per a la unificació de la informació exposada a la pàgina web referent a aules i biblioteques
obertes durant el període d’exàmens.
— Organització i celebració de la Setmana Sonada Es Garrover.
— Divulgació de la taula rodona sobre sortides professionals de Bioquímica.
 Divulgació del Curs d’Estils de Vida i Salut.
— Divulgació de l’acte «Flora endémica de Cerdeña y sus relaciones con la Flora de
Balearesª.
 Divulgació del cicle Alimentació i Salut: L’autoritat europea en seguretat alimentària
(EFSA).
— Divulgació del cicle Salut, Ciència i Futur: «L’estudi Framingham. Cinquanta anys de la
història d'un poble que ha contribuït al coneixement de les causes de les malalties
cardíaques ».
— Divulgació de «Morir amb dignitat: documents de darreres voluntats».
— Divulgació de l’obertura de les biblioteques del Ramon Llull i el Jovellanos els caps de
setmana durant els exàmens.
— Divulgació de la Jornada Universitària sobre Tecnologies de la Informació.
— Divulgació de la conferència «Rasgos, estilos y trastornos de la personalidad».
— Divulgació de la Guia de cursos d’estiu 2005 editada per l'Institut Joan Lluís Vives.
— Divulgació del Fòrum Educació i Societat: L’escola que aprèn.
— Protecció del patrimoni: rehabilitació i protecció de la fusta.
— Divulgació de les II Jornades Nacionals de Fisioteràpia.

— Divulgació del cicle de conferències Salut, Ciència i Futur: «Les cèl·lules mare i la
reconstrucció del cor malalt. Fantasia o esperança?»
— Divulgació de la conferència «La cultura del saber: Malalties animals emergents i la
seva repercussió en la salut».
— Divulgació de la presentació dels màsters del CRM.
 Divulgació del Fòrum d’Educació i Societat: «Retos de la Educación en el s. XXI», a
càrrec de la senyora Nélida Zaitegui de Miguel.
— Divulgació del curs d'estiu: «Literatura i paisatge. Els paisatges literaris de Mallorca per
la imatge i la paraula». A càrrec del senyor Gaspar Valero.
— Divulgació de l’Acampallengua 2005 i de l’espai UIB a l’Acampallengua 2005.
Acampallengua 2005: http://bloc.jovesllengua.org
— Divulgació de la conferència «1936: La Revolució a Catalunya», a càrrec del senyor
Carles Santacana Torres.
— Divulgació de la conferència «Europa: ara què?», a càrrec del senyor Miquel Roca
Junyent.
— Divulgació de les jornades de commemoració i estudi de l’eclipsi solar de 1905.
— Divulgació de la conferència «Teràpia cognitivoconductual en la pràctica clínica: estat
actual».
— Divulgació de la conferència «Managing Sustainable Tourism: A Legacy for the
Future».
— Divulgació de la informació proporcionada des de la Germandat de Donants de Sang de
Mallorca: hi ha una important mancança de sang.
— Divulgació de les Jornades Interculturals per a Joves Universitaris Asiàtics i Espanyols a
l’Illa de Mallorca.
— Divulgació de la presentació de Malalts de dolor.
— Divulgació del Curs Pràctic d'Introducció a les Xarxes d'Ordinadors i Curs Pràctic
d'Introducció a la Seguretat de les Xarxes d'Ordinadors.

Juny
— Divulgació de Campus 33.

— Aprovació del Consell de Direcció de la creació d’una biblioteca per a la realització de
treballs en grup, demanada per la Comissió de Biblioteques i el Consell d’Estudiants.
 Aprovació de la creació d’un menjadoret equipat amb microones i gelera per poder-hi
dinar a l’edifici Ramon Llull, sol·licitat pel Consell d’Estudiants.
— Reunió amb el vicerector de Planificació Economicoadministrativa per parlar sobre la
pujada de taxes prevista per a l’any acadèmic 2005-2006.
— Manifest públic del rebuig de l’increment acordat per les taxes acadèmiques, curs 20052006.
— Divulgació de la informació referent a biblioteques i sales d’estudi disponibles.
— Divulgació de l’increment de casos de parotiditis (galteres) entre els estudiants
universitaris. Informació proporcionada per la Conselleria de Salut i Consum.
— Divulgació de la convocatòria de beques per a lectors de català en universitats de fora
del domini lingüístic durant l'any acadèmic 2005-2006.
— Divulgació dels cursos de postgrau de l’any acadèmic 2005-2006:
— Divulgació de les jornades sobre els reptes actuals en l’àmbit laboral.
— Divulgació del cicle Alimentació i Salut: «Alimentos transgénicos: mitos y realidades».
— Divulgació del cicle d’exposicions de fotògrafs inèdits (o poc coneguts), preferentment
joves estudiants de la UIB.
— Divulgació dels cursos d’estiu 2005.
— Divulgació de la taula rodona informativa sobre ofertes de treball per a infermeres i
infermers a Mallorca.
— Divulgació del II Congrés Estatal FIIO per a la Igualtat entre Dones i Homes. Congrés
de Dones Joves.
— Assistència als premis Red-FUE.
— Assistència com a membre del jurat als premis d’investigació per a alumnes de
batxillerat del Consell Social.

Juliol

— Preparació i elaboració d’una presentació explicativa en PowerPoint de tot el que s’ha de
saber de la UIB; dirigida als alumnes de nou ingrés, serà projectada en nombroses ocasions
durant la primera setmana d’octubre del proper curs 2005-2006.
— Elaboració d’un full de dades informatiu que té l’objectiu d’informar tots els estudiants
de forma sintetitzada dels punts més destacables del Reglament acadèmic.
— Elaboració conjunta amb l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea d’un
díptic informatiu sobre els canvis que es duran a terme i els objectius del nou espai educatiu
europeu superior.
— Participació en la cerimònia de graduació; elaboració i lectura del discurs de graduació
del curs 2004-2005.

Agost
— Participació en el curs d’estiu celebrat a Madrid sobre l’espai europeu d’educació
superior i la trobada estatal per parlar dels canvis i reptes vinculats a l’EEES.

2.3 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 14 de juny de 2004 el Consell de Govern va aprovar una nova normativa d’alumnes
col·laboradors, per Acord normatiu 6892/2004, que regeix els criteris de selecció d’alumnes
col·laboradors a partir del curs 2004-2005, en substitució de l’anterior, tot i que es mantenen els
dos tipus a) i b) d’alumnes col·laboradors.
La disponibilitat pressupostària destinada a les places d’alumnes col·laboradors per a l’any
acadèmic 2004-2005 ha estat de 54.000 euros, dels quals en corresponen 36.000 al tipus a) i
18.000 al tipus b).
Els alumnes seleccionats per a aquest any acadèmic es distribueixen de la manera següent:
Alumnes col·laboradors tipus a) i b)
Tipus a)
Facultat de Ciències, 51 alumnes
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, 14 alumnes
Facultat de Dret, 10 alumnes
Facultat d’Educació, 18 alumnes
Facultat de Filosofia i Lletres, 27 alumnes
Facultat de Psicologia, 8 alumnes
Escola Universitària d’Infermeria, 3 alumnes
Escola Politècnica Superior, 14 alumnes
Escola Universitària de Turisme, 1 alumnes
Tipus b)
57 alumnes
Així mateix han participat sis alumnes col·laboradors al Servei de Biblioteca i Documentació.

2.4 BECARIS
Any acadèmic 2004-2005

Nombre

Ensenyaments

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
Esc. Univ. Turisme del C. Ins. d'Eivissa i
Formentera
Esc. Univ. Turisme Felipe Moreno
TOTAL

Nombre
de
d'alumnes beques Renúncies
becaris denegades
115
48
349

50
20
118

3

97
207
58
178
60
133
78
14
80

38
102
35
67
26
53
43
13
57

2
1
1
1
1
2
3

22

8

31
1.470

29
659

3

Total de
sol·licituds

168
68
470
137
310
94
246
87
188
124
27
137
30

17

60
2.146

Places dels cossos docents universitaris que es proveiran
mitjançant concurs d’accés entre habilitats
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Química

1

1

Ciències de la Terra

1

1

Física

1

1

PLACES DOTADES

DEPARTAMENTS

NUMERARIS

INTERINS

CONTRACTATS

CU CU TU TU CEU CEU TEU TEU TP CU TU CEU TEU AJ AJ Aj.U.Aj.U. Aj. P.contr. P.Col. As. As. As. As. As. Emè(setembre de 2005)

B. Fonamental i CS

TC TP TC TP TC
2

7

Infermeria i Fisiot.
Biologia

7

14

C. Històriques i TA

8

16

C. Matemàtiques i I 10

15

Dret Privat

6

Dret Públic

3

TP

TC 6 H 4 H

6

8

2

14

3

9

DR 2n.p1r.p. EU

32

1

1

7
2

1

1

5

4

1

8

10

2

Econ. de l'Empresa

2

9

3

18

Econ. Aplicada

4

13

1

19

Fil. Catalana i LG

6

9

1

4

Fil. Esp., Mod. i L.

4

8

4

14

Filosofia

3

11

1

5

1

Física

10

20

1

8

3

C. de la Terra

3

10

3

8

1
1

1

Pedag. i Did. Esp.

4

4

3

10

Pedag. Apl. I Ps.Ed

3

9

4

10

Psicologia

2

16

1

7

Química

8

17

1

TOTAL GLOBAL

90

202

5

3

1

1

0

180

1

1
1

2
1

2

5

7

13

13

40

3

2

3

8

6

3

2

3

2

1

12

14

11

4

2
3

1

3

1

2

2

1

2

1

1
1

1

1

12
2
5

1

1

1

1
1

2

3

2
41

1

1

14

3

6h. 4h. 3h. 2h 1h.

1

8
7

Dr.

1

1

1

16

0

22

1

2

1

23

10

4

2

10

4

1

1

10

5

7

12

2

2

9

2

3

3

6

5

11

4

5

3

8

6

3

2

1

8

1

10

9

9

1

8

6

24

4

2

8

1

1

3

86

80 179

26

1

1

11

1

1

1

rit

2
2

1

1

1
1

1
5

3

4

TOTAL
32
96
55
44
121
43
46
64
57
32
64
37
71
34
52
66
46
38
998

3.3 PRESES DE POSSESSIÓ DE PERSONAL DOCENT
Relació de membres del personal docent que varen prendre possessió durant l’any acadèmic
2004-2005
Guillem Xavier Pons Buades

TEU Geografia Física

07-02-05

Sebastià Serra Busquets

CU

Història Contemporània

10-08-05

Pere Rosselló Bover

CU

Filologia Catalana

10-08-05

Sebastià Bota Ferragut

TU

Tecnologia Electrònica

10-08-05

4. Activitat acadèmica
4.1 Oferta d’estudis i de places de la
Universitat de les Illes Balears
NOMBRE DE

NOMBRE DE

ENSENYAMENTS

OFERTA

SOL·LICITUDS

SOL·LICITUDS

ESTUDIS DE PRIMER I SEGON CICLE

PLACES

CONV. JUNY

CONV. SETEMBRE

CURS 2004-05

1a PREFERÈNCIA

1a PREFERÈNCIA

Química
Física
Biologia
Dret
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Psicologia

110

203

45

Pedagogia
Geografia
Història
Història de l'Art
Economia
LADE
Matemàtiques

NOMBRE DE

NOMBRE DE

ENSENYAMENTS

OFERTA

SOL·LICITUDS

SOL·LICITUDS

ESTUDIS DE PRIMER CICLE

PLACES

CONV. JUNY

CONV. SETEMBRE

CURS 2004-05

1a PREFERÈNCIA

1a PREFERÈNCIA

Empresarials
Arquitectura Tècnica
Educació Social
Empresarials (Seu Eivissa)
Empresarials (Seu Menorca)
ET Agrícola, esp. Hortofructicultura i Jardin.

80
60

255
97

*
*

ET Industrial. Esp. Electrònica Ind.

80

91

19

ET Infomàtica de Gestió

105

111

22

ET Informàtica de Sistemes

105

77

11

80
100

386
234

Infermeria (Eivissa)

25

28

10

Infermeria (Menorca)

25

9

5

Mestre, Educació Especial
Mestre, Educació Especial (AG)

40

163

*

Mestre, Educació Física

60

223

*

60

298

*

55

32

40

84

*

55

78

*

Mestre, Educació Especial (Eivissa)

25

75

*

Mestre, Educació Especial (Menorca)

25

40

3

70

11

4

225

48

35

ET Telemàtica
Fisioteràpia
Infermeria

*
*

Mestre, Educació Física (AG)
Mestre, Educació Infantil
Mestre, Educació Infantil (AG)
Mestre, Educació Musical

27

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)

*. Al setembre no s’oferten places.

4.1.1 RELACIÓ D’ESTUDIS OFICIALS
ESTUDIS DE CICLE CURT (DIPLOMATURES, ENGINYERIES TÈCNIQUES I
ARQUITECTURA TÈCNICA)
Diplomatures:
Ciències Empresarials (Palma, Eivissa i Menorca)
Educació Social
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 (Palma, Eivissa i Menorca)
Mestre, especialitats: Educació Especial, Educació Física, Educació Infantil, Educació
Musical, Educació Primària i Llengua Estrangera (EU 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)
Dret
Economia
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Física
Geografia
Història
Història de l’Art
Matemàtiques

Pedagogia
Psicologia
Psicopedagogia (estudis de segon cicle) (Palma, Eivissa i Menorca)
Química
Enginyeries:
Enginyer en Informàtica (estudis de segon cicle)

Arquitectura Tècnica

Via 04: majors de 25
anys

Via 05: titulats
universitaris

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

Minusvàlid

Esportistes d'alt nivell

J

J

J

J

J

J

J

V

Places ofertades

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

(VWXGLV

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

5,8*

6,4

6,55

1,9

5

Educació Social

5

6,3

6,25

1,549

5

60

ET en Informàtica de Gestió

5

5

5

1

5

105

ET en Informàtica de Sistemes

5

5

5

1

ET Industrial. Esp. Electrònica Industrial

5

5

7,5

1,212

Fisioteràpia

6,26*

7,88

8,45

2,57

5

Infermeria

5

80

105
80
5

80

5,48*

7,9

6,6

1,731

Infermeria (Eivissa)

5

7,07

5,4

2

100
25

Infermeria (Menorca)

5

6,9

6,32

1,428

25

Mestre: Educació Especial

5,96

7,1

7,85

2,616

Mestre: Educació Física

5,7

6,7

7,05

1,623

Mestre: Educació Infantil

6,238

7,7

6,85

1,84

40
5

60
60

Mestre: Educació Musical

5

5

5,8

1,449

55

Mestre: Educació Primària

5,64

6,4

6,8

2,32

40

Mestre: Llengua Estrangera

5

5

6,75

1,59

55

5,98

7,6

5

2,22

25

Mestre: Educació Especial (Menorca)

5

6,85

5,8

2,06

25

Psicologia

5

5

6,1

1,867

Turisme (Felipe Moreno)

5

5

225

Turisme (Felipe Moreno-Maó)

5

5

70

Mestre: Educació Especial (Eivissa)

*

Amb opció concordant.

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
ET de Telecomunicació, esp. en Telemàtica
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Física
Geografia
Història
Història de l'Art
Matemàtiques
Mestre: Educació Especial (A. Giménez)
Mestre: Educació Física (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

5

110

Turisme
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'oferta de
places de la titulació i la demanda de sol·licitants que hi hagi.

4.2. Activitats de postgrau
Estudis de postgrau
4.2.1. Estudis oficials de postgrau
Amb motiu de la publicació del RD 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els
nous estudis universitaris oficials de postgrau, de segon i tercer cicle, els estudis de
màster i de doctorat, la Universitat de les Illes Balears ha realitzat al llarg del segon
semestre d’aquest curs determinades activitats acadèmiques i administratives
necessàries per a l’adaptació de l’actual sistema educatiu a les directrius fixades pel RD.
En primer lloc, cal destacar la creació de la Comissió d’Estudis de Postgrau, per Acord
normatiu de 5 de maig de 2005, que en regula la composició i normativa de
funcionament. La Comissió d’Estudis de Postgrau substitueix les anteriors comissions
de Doctorat i de Títols Propis de Postgrau. La composició d’aquesta comissió és la
següent:
a) President: el vicerector responsable dels estudis de postgrau: doctora Mercè
Gambús Saiz.
b) Vocals: deu vocals elegits pel Consell de Govern entre professors doctors
permanents a temps complet. Aquests vocals han de representar els àmbits de
coneixement següents:
Àmbit de Ciències Experimentals: la doctora Josefa Donoso Pardo i el doctor
Maurici Mus Amézquita.
Àmbit d’Ensenyaments Tècnics: el doctor Ramon Mas Sansó.
Àmbit d’Infermeria i Fisioteràpia: el doctor Antoni Aguiló Pons.
Àmbit de Psicologia: la doctora Victòria Ferrer Pérez.
Àmbit d’Humanitats: els doctors Camilo J. Cela Conde i Joan Mas Vives.
Àmbit de Ciències Jurídiques: el doctor José Á. Torres Lana.
Àmbit de Ciències Econòmiques: la doctora C. Nativitat Juaneda Sampol.
Àmbit de Ciències de l’Educació: la doctora M. Dolors Forteza Forteza.
c) Dos membres del personal d’administració i serveis de la UIB i de la FUEIB, un
per cada entitat, designats pel vicerector responsable dels estudis de postgrau. Els
dos vocals tindran veu però no vot: senyora Consuelo Hernández Guerra i senyora
Margalida Furió Caldentey.
D’altra banda, durant els mesos de juny i juliol, el Vicerectorat de Postgrau i Gabinet
del Rector i l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea han organitzat jornades
informatives, adreçades a tota la comunitat universitària, per explicar les directrius que
seguirà la UIB a l’hora d’elaborar les propostes d’estudis oficials de postgrau. Amb
aquesta finalitat s’ha confeccionat el «Document provisional per a l’elaboració del
programa i la guia docent de les matèries per als estudis de postgrau».
Per acabar, cal destacar l’interès de la comunitat universitària en tot aquest procés, i
particularment important ha estat la participació del professorat, amb la presentació de
97 propostes d’estudis oficials de postgrau, resultat de la convocatòria de declaració
d’interès que es va fer des del Vicerectorat el proppassat mes d’abril.
El proper novembre finalitza el termini per a la presentació de les propostes d’estudis
oficials de postgrau que es volen implantar el curs acadèmic 2006-2007.

4.2.2. Doctorat
4.2.2.1. Títols dels programes i departaments responsables per a l’obtenció del títol
de doctor per la Universitat de les Illes Balears, 2004-2005
— Departament de Biologia
• Biologia
• Interuniversitari de Microbiologia Ambiental i Biotecnologia (doctorat de
qualitat)
• Interuniversitari de Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies
(doctorat de qualitat)
— Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
• Biologia Fonamental
• Ciències Mèdiques Bàsiques
• Nutrició Molecular
• Interuniversitari en Nutrició i Metabolisme (doctorat de qualitat)
— Departament de Ciències de l'Educació
• Investigació i Innovació en Educació
• Interuniversitari en Tecnologia Educativa (doctorat de qualitat)
• Interuniversitari en Educació Ambiental
— Departament de Ciències de la Terra
• Geografia
— Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
• Història-Història de l'Art
— Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
• Ciències Matemàtiques
• Informàtica
— Departament de Dret Privat
• Dret Privat
— Departament de Dret Públic
• Dret Públic
— Departament d'Economia Aplicada
• Globalització Econòmica i Benestar Social
• Tourism and Environmental Economics
— Departament d'Economia de l'Empresa
• Economia de l'Empresa
• Doctorate in Economics Management and Organization (doctorat de qualitat)
— Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
• Filologia Catalana i Lingüística General
— Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
• Història de la Literatura i Literatura Comparada
• Llengües i Lingüística Aplicada
— Departament de Filosofia i Treball Social
• Filosofia
• Interuniversitari en Primats i Origen de l'Home (doctorat de qualitat)
— Departament de Física
• Física
• Interuniversitari d'Enginyeria Electrònica (doctorat de qualitat)
— Departament de Psicologia
• Psicologia

— Departament de Química
• Química (doctorat de qualitat)
• Interuniversitari de Química Teòrica (doctorat de qualitat)
• Interuniversitari de Química Orgànica en la Indústria Quimicofarmacèutica
(doctorat de qualitat)
— Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA)
• Ciències Marines
4.2.2.2. Programes de doctorat per departaments
(Enllaç a la pàgina web) <http://www.uib.es/vpostgrau/>

4.3 Títols propis
La normativa sobre títols propis de la Universitat de les Illes Balears, aprovada el 18 de
desembre de 2001, estableix la tipologia següent:
a) Títols propis de grau: curs de primer cicle, estudi de primer cicle i estudi de
segon cicle.
b) Títols propis de postgrau: expert universitari, especialista universitari i màster
universitari.
c) Itineraris d’especialització.
d) Títols progressius: tècnic universitari.
e) Títols de formació bàsica: curs d’actualització professional, diploma i diploma
universitari.
Aquesta normativa va ser modificada parcialment el 28 de setembre de 2004. La
modificació afecta els títols propis de postgrau, que són regulats de forma separada de la
resta de títols. Es manté la mateixa tipologia expert universitari, especialista
universitari i màster universitari i el nombre de crèdits de què han de constar com a
mínim. La modificació afecta els requisits d’accés, el pla d’estudis, l’avaluació, com
també la tramitació de les propostes, que hauran de ser sotmeses a la Comissió d’Estudis
de Postgrau, òrgan de nova creació, que les elevarà al Consell de Direcció i al Consell
de Govern, sobre la conveniència d’establir els cursos i, si escau, per a l’aprovació
d’aquests. Així mateix s’estableixen dues convocatòries anuals, i la data límit de
presentació és el final dels mesos de gener i de maig. En el supòsit de cursos ja impartits
en anys anteriors que es vulguin reeditar sense modificacions, la dita comissió podrà
autoritzar-los sense tramitar-ne una nova aprovació.
Alumnes matriculats a títols propis de postgrau
EXPERTS UNIVERSITARIS
Crèdits Alumnes
II Expert Universitari en Sistemes de Gestió
12,5
1
Empresarial Orientats a la Certificació
II Expert Universitari en Sistemes de Gestió
12,5
1
Ambiental
I Expert Universitari en Dret de Família
12
81
II ExU en Relacions Laborals i Seguretat Social
10,4
23
I ExU en Estadística Aplicada a l'Economia
13,2
17
ExU en Economia de la Salut
10
60
TOTAL 70,6
183

ESPECIALISTES UNIVERSITARIS
VII EU en Medicina Estètica: Aspectes Mèdics
VII EU en Medicina Estètica: Aspectes
Intervencionistes
EU en Gestió d'Empreses Financeres (2n any)
I EU en Gestió d'Empreses per a no Economistes
IX EU en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori
III EU en Cooperació per al Desenvolupament
IV EU en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi

Crèdits Alumnes
24
43
21,5
38
41,6
20,5
26
25
25

105
17
38
38
13

Ambient
II EU en Tecnologia Educativa: Disseny d’Entorns
30
Tecnològics de Formació
I Especialista Universitari en Organització
20
d'Esdeveniments Corporatius
I Especialista Universitari en Direcció
30
d'Esdeveniments Corporatius
I EU en Dret Local
20
TOTAL 283,6

8
5
1
64
370

MÀSTERS UNIVERSITARIS
Crèdits Alumnes
VII MU en Tecnologia Educativa: Disseny de
60
1
Materials i Entorns de Formació (a distància)
MU en Economia del Turisme i del Medi Ambient
60
12
VII MU en Medicina Estètica
57
36
XI MU en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i
52,4
44
Procediments Tributaris
X MU en Gestió Turística
54
25
V MU en Direcció d'Empreses de Serveis
57,5
24
VII MU en Salut Laboral: Higiene Industrial
25
18
VII MU en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi
55
9
Ambient
I MU en Organització i Direcció d'Esdeveniments
50
5
Corporatius
TOTAL 470,9
174
Alumnes matriculats a altres cursos
ALTRES CURSOS
Curs per als majors de 25 anys
Tècniques d'inserció professional per a universitaris
Cooperació al desenvolupament. Conceptes bàsics
Els drets humans i situacions de conflicte al món
Logística per a ONG
Creació de pàgines web per a ONGD
La millora de la salut a través dels estils de vida
Relaxació i control de l'estrès
Curs de mobilització neuromeníngia
Fisioteràpia uroginecològica i coloproctològica
Taller de mobilització de pacients
Reducció d'estrès mitjançant l'atenció plena
Estil de vida i salut
Diploma en Integració Europea (5 cr. ll. c.)
Gestió del coneixement
Suport vital avançat per a infermeria
Sistemes de gestió mediambiental de l'empresa

Hores Alumnes
235
188
20
45
20
36
20
30
40
15
40
30
20
44
20
14
20
23
50
15
20
10
30
14
20
30
80
38
10
27
20
30
35
21

turística
V Escola de Química Teòrica
TOTAL
Nota: A partir del curs 2003-2004 les jornades, els
seminaris i congressos s'han gestionat des de la
Fundació General de la UIB.
Dades provisionals a juliol de 2005.

40
740

7
617

4.4. Proves d'accés a la UIB
$OXPQHVOOLXUHVLRILFLDOV
$OXPQHVOOLXUHVLRILFLDOV
Any acadèmic 2004-2005
&RQYRFDWzULD-81<
$OXPQHVGH/2*6(
7RWDOPDWULFXODWV

2SFLy
K - Cientificotecnològica
L - Ciències de la salut
M - Ciències socials
N - Humanitats
O - Arts
7RWDO

0DWULFXODWVRSFLy
7RWDO
'RQHV
527
146
665
431
919
610
324
260
106
84



$SURYDWV
7RWDO
'RQHV
474
133
612
394
803
535
289
234
91
73



6XVSHVRV
7RWDO
'RQHV
50
12
49
35
111
72
32
23
12
8



1RSUHVHQWDWV
7RWDO
'RQHV
3
1
4
2
5
3
3
3
3
3



0DWULFXODWVRSFLy
7RWDO
'RQHV
20,74%
5,75%
26,17% 16,96%
36,17% 24,01%
12,75% 10,23%
4,17%
3,31%


$SURYDWV
7RWDO
'RQHV
18,65%
5,23%
24,09% 15,51%
31,60% 21,05%
11,37%
9,21%
3,58%
2,87%
 

6XVSHVRV
7RWDO
'RQHV
1,97%
0,47%
1,93%
1,38%
4,37%
2,83%
1,26%
0,91%
0,47%
0,31%



1RSUHVHQWDWV
7RWDO
'RQHV
0,12%
0,04%
0,16%
0,08%
0,20%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%



3HUFHQWDWJHV
2SFLy
K - Cientificotecnològica
L - Ciències de la salut
M - Ciències socials
N - Humanitats
O - Arts
7RWDO

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

4.4.2 Proves d'accés a la Universitat
per als majors de 25 anys
Convocatòria de 2005

2SFLy
Cientificotecnològica
Ciències de la salut
Ciències Socials i Jurídiques
Humanitats
7RWDO

0DWULFXODWVRSFLy
7RWDO
'RQHV
52
13
116
84
240
140
118
76



$SURYDWV
7RWDO
'RQHV
16
2
36
24
111
63
59
38



6XVSHVRV
7RWDO
'RQHV
20
4
54
43
77
54
40
26



1RSUHVHQWDWV
7RWDO
'RQHV
16
7
26
17
52
23
19
12



0DWULFXODWVRSFLy
7RWDO
'RQHV
9,89%
2,47%
22,05% 15,97%
45,63% 26,62%
22,43% 14,45%


$SURYDWV
7RWDO
'RQHV
3,04%
0,38%
6,84%
4,56%
21,10% 11,98%
11,22%
7,22%
 

6XVSHVRV
7RWDO
'RQHV
3,80%
0,76%
10,27%
8,17%
14,64% 10,27%
7,60%
4,94%
 

1RSUHVHQWDWV
7RWDO
'RQHV
3,04%
1,33%
4,94%
3,23%
9,89%
4,37%
3,61%
2,28%
 

3HUFHQWDWJHV
2SFLy
K - Cientificotecnològica
L - Ciències de la salut
M - Ciències socials
N - Humanitats
7RWDO

4.5 Campus Extens
Ubicació
Aulari
Campus Universitari
Cra. de Valldemossa, km. 7,5
a/e: <campusextens@uib.es>
URL: <http://campusextens.uib.es>
Direcció
Servei Campus Extens:
Dra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez (TU del departament de Pedagogia Aplicada i
Psicologia de l’Educació)
Tel. 971 17 20 11
a/e: <rosabel.rodriguez@uib.es>
Directora de les seus universitàries a Menorca i Eivissa i Formentera:
Dra. Maria Llompart Bibiloni (TEU del departament d’Economia de l’Empresa)
Tel. 971 17 25 16
a/e: <maria.llompart@uib.es>
Personal
Persones contractades:
Fixes:
Marina Arrabal (seu universitària d’Eivissa i Formentera)
Barbara de Benito
Núria Hidalgo (seu universitària de Menorca)
Cristina López-Polín
Cristina Martí
Catalina Ordinas
Maria Rosa de Ozollo
Isabel Torrandell
Maria del Mar Torrens (actualment en excedència voluntària)
Per obra o servei determinat:
Francesc Huguet (seu universitària de Menorca)
Sonia Fernández (seu universitària d’Eivissa i Formentera)
Anny Fiol
Antonio Martín
Maria Pérez
Marta Salvador (per dur a terme el projecte de crèdits europeus)
Ana Maria Torres
Becàries:
Ivana Cano
Alicia García (per desenvolupar el projecte de Universia)
Marga Inaraja

Introducció
La UIB va començar l’any 1997 una experiència d’ensenyament flexible i a distància que
incorporava l’ús de la telemàtica en l’ensenyament universitari. Campus Extens s’establí
com un projecte d’educació flexible que seguia els principis bàsics de l’aprenentatge obert.
És la resposta de la UIB als requeriments de Menorca i d’Eivissa i Formentera, mitjançant
un model educatiu innovador per als estudiants que, per elecció o per necessitat, han de
desenvolupar la seva formació en l’entorn sociofamiliar.
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 seus professors posen a la xarxa per així completar les seves classes.
Els objectius que es plantejaren inicialment per al projecte eren:
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-aprenentage.
La nostra intenció, en aquest breu informe, és comentar què és el que s’ha fet a Campus
Extens durant el curs 2004-05, i exposar-ne les propostes de futur.
Novetats curs 2004-05
Es dóna suport als professors dels estudis de Filosofia i Lletres que imparteixen la docència
el segon quadrimestre per posar en marxa el pla pilot dels crèdits ECTS.
Posada en marxa de tres cursos al portal d’Universia mitjançant un conveni amb aquesta
fundació: “Entrevista clínica y comunicación”; “Curso básico de masaje y relajación” i
“Diseño de cursos on-line”.
Jornades de portes obertes a les seus de Menorca i d’Eivissa i Formentera. A la seu
d’Eivissa i Formentera es realitzaren 3 sessions els mesos de febrer i març. S’hi va explicar
en què consistia Campus Extens, què poden estudiar-hi, quines infraestructures hi ha, etc., a
més de la realització de petits tallers dels diferents estudis que poden cursar. A la seu de
Menorca es realitzà una sessió de portes obertes el mes de març, però s’aprofità l’exposició
itinerant ExpoUIB, que fou oferta als instituts d’educació secundària i foren 4 els IES que la
sol·licitaren.
Sessió informativa de l'Oficina d’Informació a les seus. A Eivissa es realitzà l’11 de maig i
a Menorca el 13 de maig. Es tractaren temes de selectivitat, matrícules, crèdits, carreres que
es poden cursar, prematrícules, etc. Informació en general de tot el procés des de
selectivitat fins a la Universitat.
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, extretes al juny
del 2005, ens permeten veure'n l'evolució des de la seva implementació fins a l’actualitat
com a servei completament consolidat.

Nombre de professorat de Campus Nombre
Curs
Extens
matriculat
2000-01 112
5.981
2001-02 170
6.932
2002-03 206
7.890
2003-04 232
8.700
2004-05 314
9.832
Taula 1. Professorat i alumnat

d’alumnat

Tal com podem observar a la taula 1, el nombre de persones de la comunitat universitària
que es troba a Campus Extens ha augmentat de manera considerable aquests quatre darrers
anys; actualment més de la meitat de l'alumnat de la UIB es troba matriculat, almenys, en
una assignatura de Campus Extens.
Nombre
Campus
Campus
Campus
Curs
d’assignatures
Illes
Palma
Experimental
2000-01
148
2001-02
203
46(22,6%) 103(50,7%)
27(13,3%)
2002-03
243
56(23%)
117(48,1%)
53(21,8%)
2003-04
286
61(21,3%) 144(50,3%)
80(27,9%)
2004-05
380
78 (20,5%) 163 (42,9%) 139 (36,6%)
Taula 2. Distribució de les assignatures de Campus Extens (cursos de grau)

Campus
Itineraris
27(13,3%)
17(6,9%)
1(0,34%)

Des del curs 2001-02 es varen establir diferents modalitats per tal d’equilibrar els recursos
de gestió de Campus Extens; s'instauraren quatre categories d’assignatures: Campus Illes,
Campus Palma, Campus Experimental i Campus Itineraris. L’experiència d’aquest curs ens
ha permès veure que hi ha, i de cada vegada més, un interès important per part del
professorat per apuntar-se a la nova categoria de Campus Experimental, la qual els permet
provar amb l'alumnat la implementació de la seva assignatura dins Campus Extens sense
tenir el compromís de reducció d’hores lectives.

Nombre de visites de Percentatges d’alumnes Mitjana de visites
Curs
l’alumnat
amb algun accés
alumne
2000-01 56.622
57,50%
9,4
2001-02 112.430
67,10%
16,2
2002-03 228.850
75,10%
28,9
2003-04 274.936
74,80%
31,6
2004-05 _
69,52%
56,8
Taula 3. Accés i utilització de les eines telemàtiques per treballar l’assignatura

per

A la taula 3 podem veure que el 69.52% de l'alumnat que està matriculat en alguna
assignatura de Campus Extens ha accedit als continguts que el professorat posa al seu abast
a través de la xarxa. Aquestes dades, les consideram positives tot i que hi hagi hagut una
petita reducció en el percentatge respecte de l’any passat. Però, en canvi, hem d’observar

un augment en la mitjana de visites per alumne/a: passa de 31.6 en el curs 2003-04 a 56,6
aquest curs, la qual cosa evidencia l’augment significatiu en la utilització de Campus
Extens per part de l’alumnat.
Enguany, observam que el nombre d’hores de videoconferència s’ha mantingut respecte del
curs acadèmic anterior. Tot i així, les aules de videoconferència estaven, en moltes
d’ocasions, al màxim de la seva capacitat, sobretot a les seus. Com es pot veure a la taula
següent, la distribució d’hores de videoconferència ha suposat un augment significatiu en el
nombre d’hores per estudis reglats, reunions de coordinació entre professors i tutories amb
alumnes, en perjudici de poder oferir més postgraus.
+RUHVYLGHRFRQIHUqQFLD

3500
3000
2500
2000
hores videoconferència
1500
1000
500
0
97-98

00-01

03-04

04-05

Gràfic 1. Distribució d’hores de videoconferència per curs
Estudis de Postgraus,
Curs
grau
Màsters
Conferències Reunions Altres
2003-04 1924
1001
132
151
40
2004-05 2323
486
97
174
95
Taula 4. Distribució d’hores de videoconferència impartides
Activitats orientades cap als objectius
D’acord amb els principals objectius del servei, podem comentar diferents accions dutes a
terme durant el curs 2004-05:
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 desenvolupen diversos serveis. El
més puntual és el que fa referència a les sessions informatives de Campus Extens al
començament de cada quadrimestre; en aquest any acadèmic s’han realitzat quatre sessions
informatives per a tots els alumnes i 7 sessions demanades pels mateixos professors: en
total, s’han dut a terme 11 sessions informatives. L’altre suport que els oferim és des de
l’Oficina d’Atenció a l’Alumne: de manera presencial, a través del telèfon i mitjançant el
correu electrònic.

Pel que fa al suport al professorat, de cada vegada n’hi ha més que acudeix a aquest servei
perquè està interessat pel projecte de millora i actualització de les seves assignatures que es
va començar a posar en marxa en cursos anteriors.
Cursos de formació oferits des de Campus Extens
Cada any s’ofereixen cursos de formació per al professorat de Campus Extens, ja que
consideram que aquest és un punt fonamental per al desenvolupament del servei. Per això,
des de fa uns quants anys realitzam cursos més concrets i de durada breu per arribar al
màxim de professors.
Curs d’aproximació al
WebCT
Canvis a la nova versió de
WebCT
Curs
d'elaboració
i
d'actualització de materials
de Campus Extens
Creació
d’exercicis
d’avaluació i autoavaluació
Entrega
de
treballs
mitjançant WebCT
Estructuració de materials
amb WebCT (mòduls de
continguts)

28, 29 i 30 de juny 2004

6h

9 de setembre 2004

3h

2 i 3 setembre de 2004
13 i 14 de gener de 2005

6h

10 novembre de 2004

3h

18 de gener 2004

3h

2 de febrer 2005

3h

La tutorització als entorns
virtuals
Introducció a la utilització 10 setembre de 2005
de la videoconferència
Curs d'estratègies per a 13 i 16 setembre de 2005
l’ensenyament a través de
videoconferència
Introducció
a
les A distància
possibilitats educatives de
WebCT
Organització i gestió d’un A distància
debat mitjançant un fòrum
Organització d’una activitat A distància
d'aprenentatge col·laboratiu
Disseny d’una activitat A distància
basada en l’estudi de casos
Organització d’una activitat A distància
de treball en grup
Taula 5. Cursos realitzats durant el curs 2004-05

3h
3h
6h

2h

2h

2h
2h
2h

Implementació i seguiment d’accions d’innovació
Dins les accions d’innovació dutes a terme durant aquest curs volem remarcar les següents:
Creació d’una nova interfície per als materials didàctics dels estudis de Dret.
Fullet informatiu per a l'alumnat que s’inscriu a la UIB sobre Campus Extens i també sobre
Campus Virtual Compartit.
Iniciació de converses amb Universia per tal que la nostra universitat augmenti la
participació al seu portal.
Incorporació de nous cursos i estudis a la modalitat Campus Illes
Durant aquest curs s’han posat en marxa, a les seus universitàries de Menorca i Eivissa i
Formentera, el tercer curs dels estudis d’Infermeria, el primer curs de Magisteri d’Educació
Especial i el segon curs del segon cicle de Psicopedagogia. Al mateix temps, s’ha organitzat
de cara el pròxim curs, el primer curs dels estudis de Dret mitjançant l’elaboració de
materials didàctics, així com el primer curs dels estudis propis de graduat en Seguretat i
Ciències Policials.
Congressos i cursos
El personal de Campus Extens ha assistit, durant el curs 2004-05, als congressos i cursos
següents:
III Seminari de Correcció de textos. La terminologia i la correcció de textos, organitzada
per l’IEC, que tingué lloc a Barcelona els dies 18 i 19 de novembre de 2004.
III Jornades del CVC-G9 eLearning y Espacio Europeo de Educación, organitzat per la
Universitat del País Basc a Portugalete els dies 4 i 5 de novembre de 2004.
Conclusions
Com a idea final, cal assenyalar que el servei Campus Extens es troba en un nivell adequat
de desenvolupament, però no es pot obviar la necessitat de continuar avançant; per això, en
aquest sentit, és imprescindible aconseguir noves inversions en material (equips de
videoconferència, ordenadors, etc.) i assolir un grau de manteniment i actualització
adequats per al que tenim (tant a Palma com a les seus).
També, no es pot oblidar la necessitat que la plantilla que actualment forma part de Campus
Extens es vagi consolidant a fi d'assolir un nivell d'estabilitat necessari per al bon
funcionament del servei.

&$03869,578$/&203$57,7

El Campus Virtual Compartit (CVC) és una iniciativa del Grup 9 d'Universitats (G-9)1,
amb l’objectiu de potenciar la mobilitat virtual entre els estudiants de les universitats
d’aquest grup i la creació d’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 G-9 en matèria de noves
tecnologies aplicades a l’educació superior.
Actualment, cada una de les nou universitats que formen el denominat grup G-9 ofereix
per Internet una sèrie d’assignatures de lliure configuració que poden ser cursades per
estudiants de la resta d’universitats que formen el G-9. D’aquesta manera es disposa
d’un conjunt d’assignatures, ofertes a tots els estudiants de les nou universitats.
Aquestes assignatures són totalment 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 (G-9) durant el curs acadèmic 2004-2005:
El nombre total d’assignatures ofertes durant el 2004-05 ha estat de 55, de les quals sis
són de la Universitat de les Illes Balears (+LVWzULDGHO3HQVDPHQW(FRQzPLF, (GXFDFLy
GH 6XSHUGRWDWV, ,QWURGXFFLy D OHV 3RVVLELOLWDWV (GXFDWLYHV GH OD ;DU[D 9LVLy SHU
2UGLQDGRU 'LVVHQ\ L 'HVHQYROXSDPHQW GH 3URJUDPHV G¶(GXFDFLy )OH[LEOH i
5HVSRQVDELOLWDWVD,QWHUQHW).
El nombre de professorat de la UIB que ha participat en el CVC ha estat de set, ja que la
docència d’una assignatura (,QWURGXFFLyDOHV3RVVLELOLWDWV(GXFDWLYHVGHOD;DU[D) s’ha
fet compartida.

El nombre total d’alumnat matriculat de la UIB a les assignatures del CVC ha estat de
202. Respecte de l’any passat hi ha hagut un increment de 55 alumnes.
&856$&$'Ê0,&
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005

1

$/801$7
70
104
147
202

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.

$OXPQDWGHOD8,%PDWULFXODWDOHVDVVLJQDWXUHVGHO
&9&*
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Alumnat
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2003-2004

2004-2005

El nombre total d’alumnat de la resta d’universitats del G9 matriculat en assignatures
del CVC, durant el curs 2004-2005, que ha oferit la UIB ha estat de 312. A la taula i
gràfica següents se'n pot veure l’increment.
&856$&$'Ê0,&
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005

$/801$7
75
187
240
312
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De les assignatures impartides per professorat de la UIB, el nombre de matriculats
durant el curs 2004-2005 ha estat de 348, inclosos l’alumnat propi de la UIB:

$66,*1$785$
+LVWzULDGHO3HQVDPHQW(FRQzPLF
,QWURGXFFLyDOHV3RVVLELOLWDWV(GXFDWLYHVGHOD;DU[D
(GXFDFLyGH6XSHUGRWDWV
5HVSRQVDELOLWDWVD,QWHUQHW
'LVVHQ\L'HVHQYROXSDPHQWGH3URJUDPHVG¶(GXFDFLy)OH[LEOH
9LVLySHU2UGLQDGRU

120%5(
120%5(
'¶$/801$7 '¶$/801$7


44
44
54
67
53
59
37
74
28
35
47
69

A la següent gràfica se'n pot veure l’increment d’alumnat per assignatura respecte el
curs passat:
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5. ACTIVITATS DE RECERCA
Entre les tasques desenvolupades pel Vicerectorat d’Investigació i Política Científica cal
destacar:
— Es continuà incentivant la demanda de projectes de recerca, tant dels programes de la
Comissió Europea com del Pla nacional d’I+D o del Pla balear de R+D. El resultat és que es
varen demanar vint-i-un projectes a la Comissió Europea, setanta-tres al Pla nacional i setantatres al Pla balear.
— Les activitats de recerca també es varen incentivar amb el cofinançament de l’adquisició de
material inventariable en relació amb els projectes dels programes de recerca esmentats, amb
els fons destinats a la reparació i reposició del material científic i també amb l’increment de les
dotacions de personal i de nou equipament per als serveis de suport a la recerca i els Serveis
Cientificotècnics. També es varen concedir ajuts per a l’organització de vint-i-set congressos i
reunions científiques. A més, es varen concedir vuitanta-nou beques de col·laboració.
— A proposta de la Comissió d’Investigació es varen tornar a concedir vuit ajudes a la
incorporació de tècnics als grups de recerca. Així mateix la Comissió d’Investigació va
concedir, amb càrrec al programa de formació del professorat, sis-centes trenta-set ajudes, tant
a professors com a becaris, per a assistència a congressos, seminaris, etc., i quaranta-un ajuts
per a estades breus a l’estranger. També, cofinançades pel Fons Social Europeu, es varen
atorgar dotze estades en centres d’investigació.
— Es varen concedir sis contractes nous del programa Ramón y Cajal i en l’actualitat ja són
vint els que hi ha en actiu. Es varen concedir tres contractes nous del programa Juan de la
Cierva.
— S’han concedit dos tècnics de suport a projectes d’I+D cofinançats pel Ministeri d’Educació
i Ciència, en l’actualitat ja són quatre els concedits.
— S’ha concedit un tècnic d’infraestructura cofinançat pel Ministeri d’Educació i Ciència.
— El Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, per aplicació de l’Acord normatiu de 14
de juny de 2004 pel qual es regulen els alumnes col·laboradors, va nomenar cinquanta-set
alumnes de col·laboració tipus B.
— Es va fer per quart any consecutiu la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca per a
professors de la UIB, a la qual es varen presentar quatre projectes. D’entre aquests, dos varen
ser subvencionats.
— 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 seva pàgina web va tenir durant el
curs acadèmic 2004-2005 més de 12.000 consultes.
Convé destacar que, gràcies a l’esforç productiu dels diferents grups de recerca, es varen
aconseguir noranta-vuit projectes de recerca nous i se’n varen mantenir actius més de cent
setanta (Comissió Europea, Pla nacional i Pla balear). El total de recursos externs aconseguits
en els diferents programes i accions supera els cinc milions set-cents mil euros (4.057.533
euros per projectes i 1.693.170 euros per contractes i treballs amb empreses i administracions:
el conegut com a article 83). L’activitat dels investigadors es va traduir en la publicació de més
de dos-cents quaranta llibres o capítols de llibres i cinc-cents cinquanta articles en revistes
científiques, més de vuit-centes quaranta participacions en congressos i reunions científiques i
trenta-sis tesis doctorals llegides.

5.1. Projectes d’investigació vigents
5.1.1. Projectes de recerca en el marc de la Unió Europea
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
NNE5/2001/293. Grid-connected Pv systems integrated in educational and cultural
facilities. MOYÀ NIELL, Gabriel.
 ,17(55(* ,,,%-MEDOC. 2002-02-1.1-F-012. Coordination euro-méditerranéenne de
l’Université. SALINAS IBÁÑEZ, Jesús M.
 Development and evaluation of improved fruit fly attractants in the Balearic Islands.
ALEMANY FERRÀ, Aina.
 ,&$-CT-2002-50005. Optimisation of water use by plants in the Mediterranean.
MEDRANO GIL, Hipólito.
 ,1&2-CT-2004-509140. Native perennial forage plants for sustainability of farming
systems in the western mediterranean. CIFRE LLOMPART, Josep.
DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT
 4/.-2001-00183. Dietary lipids as risk factors in development. Mechanistic issues.
PALOU OLIVER, Andreu.
)22'-CT-2004-506360. European nutrigenomics organisation-linking genomics, nutrition
and health research. PALOU OLIVER, Andreu.
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
 0($,'&2-05. Mediterranean voices: oral history and cultural practice in
Mediterranean cities. SUREDA NEGRE, Jaume.
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA
,67-2001-32202. An automatic human model animation environment for augmented reality
interaction. PERALES LÓPEZ, Francisco José.
DEPARTAMENT D’ECONOMIA APLICADA
 $6,%-301/98/679-014. Professional join European Chinese cooperation in tourism.
SASTRE ALBERTÍ, Francesc.
DEPARTAMENT DE FÍSICA
*5'-CT-2000-00265. Autonomous inspection of subsea telecommunication cables, power
cables and pipelines. CALVO IBÁÑEZ, Óscar Alberto.
 ,67-2000-29683. Optical chaos communications using laser-diodes transmitters.
MIRASSO SANTOS, Claudio Rubén.
 ,17(55(* ,,,%-MEDOC. 2002-02-4.3-I-079. Hydroptimet: optimisation des outils de
prévision hydrométéorologique. ALONSO OROZA, Sergio.
(9.-CT2001-00092. Towards sustainable water use on mediterranean islands:
addressing conflicting demands and varying hydrological, social and economics conditions.
ALONSO OROZA, Sergio.
 ,17(55(* ,,,%-MEDOC. Application des methodologies de previsions
hydrometeorologiques orientees aux risques environnementaux. ROMERO MARCH,
Romualdo.

 0,)-CT-2004-003027. Autonomous vehicle for underwater inspections. CALVO
IBÁÑEZ, Óscar Alberto.
INSTITUT MEDITERRANI D’ESTUDIS AVANÇATS (IMEDEA)
 (9.-CT2000-00040. Nutrients cycling and the triphic status of coastal ecosystems.
DUARTE QUESADA, Carlos.
 (9.-CT2000-00044. Monitoring and managing of european seagrass beds. DUARTE
QUESADA, Carlos.
 456-2001-02456. Effects of nutrient release from Mediterranean fish farms on benthic
vegetation in coastal ecosystems. DUARTE QUESADA, Carlos.
 EVK3-CT-2001-00046. New strategy of monitoring and management of HABs in the
mediterranean sea. TINTORÉ SUBIRANA, Joaquim.
 /,)(1$7( Protection of Posidonia grasses in SCIs of Baleares. TINTORÉ
SUBIRANA, Joaquim.
 +351-CT-2000-00034. VCSELs for information society technology applications. SAN
MIGUEL RUIBAL, Maximino.
(9.-CT2000-00074. Exotic plant invasions: deleterious effects on mediterranean island
ecosystems. TRAVESET VILAGINÉS, Anna.
456-2001-00839. Effects of changes in fishery discarding rates on seabird communities.
ORO DE RIVAS, Daniel.
 (95-CT2002-40025. European sea level service research infrastructure. GOMIS
BOSCH, Damià.
 456-2002-01610. Integrated approach to the biological basis of age estimation in
commercially important fish species. MORALES NIN, Beatriz.
 ,67-2000-29683. Optical chaos communications using laser-diodes transmitters. COLET
RAFECAS, Pere.
 Mediterranean ocean forecasting system: toward environmental predictions. TINTORÉ
SUBIRANA, Joaquim.
 *2&(-CT-2003-505446. Marine biodiversity and ecosystem functioning. DUARTE
QUESADA, Carlos.
 /6+%-CT-2004-005137. Biosimulation. A new tool in drug development. TORAL
GARCÉS, Raúl.
 6,3-CT-2003-502885. Marine Environment and Security for the European Area.
ÁLVAREZ DÍAZ, Alberto.
 675(3 )3-2003-Global-2. Life cycle transformations among HAB species, and the
environmental and physiological factors that regulate them. BASTERRECHEA
OYARZÁBAL, Gotzon.
 (95-CT-2002-40029. Creating a long term infrastructure for Marine Biodiversity
Research in the Eurpean economic area and the newly associated states. JAUME LLABRÉS,
Damià.
 *&$-CT-2002-01891. Towards accreditation and certification of age determination of
aquatic resources. MORALES NIN, Beatriz.
 *2&(-CT-2004-505403. Implementation of high-throughput genomic approaches to
investigate the functioning of marine ecosystems and the biology of marine organisms.
ROSSELLÓ MORA, Ramon.
 (9.-CT-2000-00028. Satellite-based Ocean ForecasTing project. TINTORÉ
SUBIRANA, Joaquim.

 (9.-CT-2000-00078. Environmental regulation of mine waters in the European Union.
SANTAMARÍA GALDÓN, Luis E.
/,)(1$7Conservación de la gaviota de Audouin en el Delta del Ebro. ORO
DE RIVAS, Daniel.
 /,)( 1$7( Estudio fenológico de la gaviota de Audoin. ORO DE RIVAS,
Daniel.
/,)(1$7(Estudio de las poblaciones de aves marinas en las islas Columbretes
y en los islotes de Benidorm. ORO DE RIVAS, Daniel.
/,)(1$7( Modelo demográfico de la metapoblación de gaviota de Audouin:
factores locales y repercusión de las actuaciones de conservación. Influencia de las
actividades pesqueras en la dinámica de poblaciones locales y en los procesos de emigracióninmigración. ORO DE RIVAS, Daniel.
/,)(1$7(3URJUDPD/,)(Conservación de áreas con flora amenazada en la
isla de Menorca. TRAVESET VILAGINÉS, Anna.
LABORATORI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I TERRITORIAL

 ,17(55(* ,,,%-SUDOE. S.O.4.1.E11. Sistema de información territorial municipal.
RUIZ PÉREZ, Maurici.
 ,17(55(* ,,,%-MEDOC. 2002-02-4.3-I-080. Qualité dans le territoire. RUIZ PÉREZ,
Maurici.
5.1.2. Projectes finançats pel Govern espanyol i pel Govern de les Illes Balears

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA
 %),-2475-C02-02. Exclusión, detoxificación y compartimentación como mecanismos
básicos de resistencia al estrés iónico en las plantas. CABOT BIBILONI, Catalina.
 $*/-1285-C03-01. Utilización de indicadores fisiológicos para la aplicación del
riego en vid: regulación de la fotosíntesis y del reparto de asimilados y efectos de la calidad
del fruto. MEDRANO GIL, Hipólito.
 5(1-3438-C07-02/HID. Estado ecológico de los ríos mediterráneos en ambientes
insulares. Regionalización ecológico, estaciones de referencia y métodos predictivos de
evaluación de calidad. MOYÀ NIELL, Gabriel.
5(1-3506-C02-01. Evolución de las especies vegetales y efectos de la fragmentación
en las islas continentales: aspectos ecológicos y funcionales. MUS AMÉZQUITA, Maurici.
%),-00772. Efectos del déficit hídrico sobre el metabolismo fotosintético y respiratorio
de las plantas. RIBAS CARBÓ, Miquel.
 %26-0303. Sistemática, ecología y evolución de Pseudomonas stutzeri. LALUCAT
JO, Jordi.
RTA 02-014. Estudio bioecológico, incidencia y caracterización del nematodo dorado de la
patata (Globodera sp) en las Islas Baleares. Estrategias de control integrado. ALEMANY
FERRÀ, Aina.
 6$)-0839. Modulación farmacológica de la presión arterial mediante lípidos que
alteran la estructura de la membrana. ESCRIBÁ RUIZ, Pablo Vicente.
6$)-00232. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Minerval: un nuevo y potente fármaco
antitumoral. ESCRIBÁ RUIZ, Pablo Vicente.

 SAF2004-05249. Bases moleculares del efecto hipotensor del ácido hidroxioleico.
ESCRIBÁ RUIZ, Pablo Vicente.
 5(1-00024. Islas en el interior de islas: identificación de unidades evolutivas en
insectos amenazados endémicos de Canarias. JUAN CLAR, Carles.
 5(1-03667. Filogenia molecular de la subfamilia Chrysomelinae (Coleoptera,
Chrysomelidae). PETITPIERRE VALL, Eduard.
 5(1-08432-C02-01. La evolución en condiciones de insularidad: estudio genético y
demográfico de la biodiversidad de las poblaciones de lagartijas baleares. RAMON
JUANPERE, Misericòrdia.
3,)RQVG¶,QYHVWLJDFLó Sanitària. Estudio farmacológico y molecular del efecto del
minerval sobre la presión arterial. ALEMANY ALONSO, Regina.
SAF2004-03685. La vía de señalización del receptor FAS/FADD en la adicción a opiáceos.
GARCÍA SEVILLA, Jesús A.
 CGL2004-00838/BOS. Análisis de secuencias multilocus en estudios de taxonomía,
filogenia y evolución de pseudomonas. GARCÍA-VALDÉS PUKKITS, Elena.
0LQLVWHULGH0HGL$PELHQW Proyecto demostrativo para un parque integrado
de depuración alternativa de aguas residuales y compostage de lodos de depuración.
MARTÍNEZ TABERNER, Antoni.
 $FFLó estratègica conservació dels recursos genètics d’interès agroalimentari.
Caracterización, saneamiento y conservación del principal material vegetal vitícola de la isla
de Mallorca (islas Baleares). CIFRE LLOMPART, Josep.
35,%-10131. Projectes de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Estudio
pre-clínico y desarrollo farmacéutico del ácido hidroxioleico. ESCRIBÁ RUIZ, Pablo Vicente.
 35,%-10144. Projectes de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.
Variabilitat en l’eficiència en l’ús de l’aigua per les plantes: optimització del seu ús.
MEDRANO GIL, Hipólito.
 35,%-10147. Projectes de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.
Proteínas apoptóticas y mecanismo de acción de los fármacos opiáceos. Relevancia en la
adicción a la heroína. MIRALLES SOCIAS, Antoni.
 35,%-10319. Projectes de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.
Identificación y tipado molecular de mycobacterias ambientales. LALUCAT JO, Jordi.
  &RQVHOOHULD GH 6DOXW L &RQVXP GHO *RYHUQ GH OHV ,OOHV %DOHDUV $MXGHV SHU D
activitats relacionades amb la salut. Aïllament i caracterització molecular del paràsit
Leishmania present a l’Illa de Mallorca. MIRANDA CHUECA, Miguel Ángel.
 &RQVHOOHULD G¶$JULFXOWXUD L 3HVFD GHO *RYHUQ GH OHV ,OOHV %DOHDUV $MXGHV SHU D OD
investigació en matèria d’agricultura i pesca en l’àmbit de les Illes Balears. Caracterització de
la malvasia a Banyalbufar. MEDRANO GIL, Hipólito.
DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT
 %),-04583-C02-02. Melatonina, triptófano, edad y sus implicaciones en los ciclos
sueño-vigilia de temperatura corporalen la tortola collariza Streptopeliarisoria. ESTEBAN
VALDÉS, Susana.
 3,-1339. Fons d’Investigació Sanitària. Papel de los radicales libres en la homeostasis
redox. Implicaciones patológicas sobre el metabolismo energético. GARCÍA PALMER,
Francisco José.
3,-1593. Fons d’Investigació Sanitària. Desarrollo de alimentos funcionales a partir de
la almendra como complemento de la dieta. TUR MARÍ, Josep Antoni.

 * )RQV G¶,QYHVWLJDFLó Sanitària. Bases moleculares y fisiopatológicas en el
tratamiento de la obesidad. PALOU OLIVER, Andreu.
%),-04439. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Aproximación nutrigenómica funcional
a la regulación del peso corporal. PALOU OLIVER, Andreu.
 AGL2004-07496/ALI. Bases científicas de ingredientes alimentarios funcionales de
potencial aplicación en la obesidad. Interrelaciones y aspectos mecanísticos de interés en la
evaluación del balance beneficio/riesgo. PALOU OLIVER, Andreu.
 &$/-084-C5-3. Estudio del mecanismo de formación de acrilamida en alimentos
transformados. Evolución a lo largo del proceso de fabricación industrial. PICÓ SEGURA,
Catalina.
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
%62-02542. La educación intercultural en las Illes Balears. Propuesta didáctica para
la educación primaria. VALLESPIR SOLER, Jordi.
6(&-04206. Modelos emergentes en entornos virtuales de educación superior. Estudio
de elementos tecnológicos, organizativos, de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales
universitarios. SALINAS IBÁÑEZ, Jesús M.
 %62-08717. Prevención del consumo de drogas en la familia: programa de
competencia parental para drogodependientes en tratamiento. ORTE SOCIAS, M. del Carme.
 35,%-9956. Projectes de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.
Prevenció del consum de drogues en la família: programa de competència parental per a
drogodependents en tractament. ORTE SOCIAS, M. del Carme.
&RQVHOOHULDGH6DOXWL&RQVXP Prevenció del consum de drogues en la família: programa
de competència parental per a drogodependents en tractament. ORTE SOCIAS, M. del
Carme.
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA
%7(-04552-C03-02. El modelado kárstico y la evolución morfológica y sedimentaria
del litoral en las Baleares, Valencia y Cerdeña como resultado de las oscilaciones de nivel
marino. FORNÓS ASTÓ, Joan Josep.
 %TE2001-0372-C02-01. Análisis comparativo entre plataformas carbonatadas: la
arquitectura de facies en función de los campos de producción de sedimento y de
acomodación. POMAR GOMÀ, Lluís.
 5(1-0281. Caracterización hidrológica y transporte de sedimentos bajo diferentes
usos del suelo en la cuenca del torrent de na Borges (Mallorca). GARCÍA GARCÍA, Celso.
5(1-2865. Análisis de la irregularidad pluviométrica a diferentes escalas temporales
en la península ibérica y Baleares, y sus conexiones regionales. GRIMALT GELABERT,
Miquel.
 %62-3302-C02-02. Gestión turística del patrimonio natural y cultural, y desarrollo
local en espacios de interior en las Islas Baleares. BLÁZQUEZ SALOM, Macià.
 0LQLVWHUL GH )RPHQW Construcción de un sistema experto para la planificación y gestión
territorial de zonas aeroportuarias. SEGUÍ PONS, Joana Maria.
 %62-01844. ¿Hacia el sector ganadero sostenible? La ganadería en Mallorca en el
tránsito del desarrollismo al postproductivismo. BINIMELIS SEBASTIÁN, Jaume.
 %62-09472. Estrategias de cooperación y desarrollo territorial sostenible en
Baleares. BRUNET ESTARELLAS, Pere Joan.

&RQVHOOHULDGH7XULVPHGHO*RYHUQGHOHV,OOHV%DOHDUV Vivendes turístiques vacacionals a
Pollença. Diagnosi multifuncional (fase 1a). SEGUÍ LLINÀS, Miquel.
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES I TEORIA DE LES ARTS
 %+$-0770. La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de
Baleares (1844-1987). MORATA SOCIAS, Josep.
%+$-03177. Diccionario de partidos políticos, organizaciones patronales y sindicales
de las Islas Baleares en el siglo XX. SERRA BUSQUETS, Sebastià.
 %+$-00352. Élites de poder y grupos sociales en la Mallorca Moderna. JUAN
VIDAL, Josep.
%+$-03783. La acción de la Administración y de la Iglesia en el proceso de dotación
de servicios públicos en España (1845-1930). Un análisis regional. MOLL BLANES, Isabel.
%+$-04785. Sociedad y organización fiscal: los impuestos indirectos en el Reino de
Mallorca (siglos XIV-XVI). CATEURA BENNÀSSER, Pau.
 HUM2004-00750/HIST. Recursos y subsistencia en un medio insular mediterráneo. Las
comunidades humanas baleáricas durante la prehistoria. GUERRERO AYUSO, Víctor
Manuel.
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA
 7,&-02172. Representación y tratamiento de imágenes: aplicación al análisis del
movimiento en secuencias de video, imágenes en color y extracción de la información 3D.
COLL VICENS, Bartomeu.
 7,&-0931. Análisis y síntesis del movimiento humano mediante técnicas de visión y
animación por ordenador. PERALES LÓPEZ, Francisco José.
 TIN2004-07926. Integración de escenarios virtuales con agentes inteligentes 3D.
PERALES LÓPEZ, Francisco José.
'3,-2311-C03-02. Plataformas de experimentación en robótica submarina. OLIVER
CODINA, Gabriel.
 7,&-0287. Demostrador adaptativo reconfigurable de un WLAN para entornos
interiores. FEMENIES NADAL, Guillem.
 7,&-1374-C03-01. Análisis de las prestaciones de los entornos web. PUIGJANER
TREPAT, Ramon.
%)0-05308. Funciones de agregación sobre cadenas acotadas. Normas triangulares
discretas. Aspectos teóricos y aplicaciones. MAYOR FORTEZA, Gaspar.
 7,&-06293. Modelado de prestaciones de sistemas de tiempo real. PUIGJANER
TREPAT, Ramon.
 SEG2004-02229. Repudio en el intercambio de valores equitativo con servicios TTP.
FERRER GOMILA, Josep Lluís.
 HUM2004-04992. La recuperación y catalogación del patrimonio científico de las Islas
Baleares. BUJOSA HOMAR, Francesc.
35,%-9250. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Les còpules des del punt de
vista de la visió de la fusió de la informació. Construcció de noves famílies. Aspectes teòrics i
aplicacions. MAYOR FORTEZA, Gaspar.
 35,%-10135. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Notificacions
electròniques (NOTIFEL). FERRER GOMILA, Josep Lluís.

DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT
 %-8-00499. Estudio interdisciplinar de las responsabilidades de los proveedores de
información en internet. Problemas de segunda generación: los límites de la neutralidad
tecnológica. CAVANILLAS MÚGICA, Santiago José.
 %-8-01998. Aspectos jurídicos de los medios de pago en el comercio electrónico.
MARTÍNEZ NADAL, Apol·lònia.
 6(&-04384-C02-02. El nuevo derecho concursal español. ALCOVER GARAU,
Guillem.
 %-8-04544-C02-01. Reforma del proceso penal español. TAPIA FERNÁNDEZ,
Isabel.
DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC
%-8-00559. Derechos humanos, responsabilidad internacional y seguridad colectiva:
intersección de sistemas. HUESA VINAIXA, M. Rosario.
 SEJ2004-07831/JURI. El impacto de la ampliación de la Unión Europea sobre la política
común de extranjería. GARAU JUANEDA, Lluís.
DEPARTAMENT D’ECONOMIA APLICADA
6(&-01512. Análisis de la fidelidad y de la estacionalidad como puntos críticos de la
fase de post-estancamiento de los destinos turísticos maduros de sol y playa. JUANEDA
SAMPOL, C. Nativitat.
 6(&-02606. Microsimulación y análisis de las políticas públicas: redistribución e
incentivos. SPADARO, Amedeo.
 SEJ2004-06649/ECON. Historia económica del turismo de masas en España, 1940-2000:
Las Islas Baleares y los contrastes mediterráneos. MANERA ERBINA, Carles.
35,%-10095. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Modelització a partir de
dades d’alta freqüència, de la relació entre el Turisme i algunes variables mediambientals i
econòmiques. SANSÓ ROSSELLÓ, Andreu.
 35,%-10142. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Competitividad de
regiones turísticas, restricciones medioambientales y desarrollo sostenible. El caso de
Baleares. REY-MAQUIEIRA PALMER, Javier.
DEPARTAMENT D’ECONOMIA DE L’EMPRESA
 %(&-2552-C03-03. Estructura organizativa y gobierno de la empresa española.
CRESPÍ CLADERA, Rafel.
 SEJ2004-07530/ECON. Gobierno de la empresa: estructura de incentivos y eficiencia de
mercados. CRESPÍ CLADERA, Rafel.
DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL
%))-0362. Análisis y edición del Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana (19011936). DOLS SALAS, Nicolau.
DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I LLATINA
 %))-06288. Estudio de la oratoria del padre Jerónimo de Florencia (1565-1633) y
edición crítica de sus sermones y oraciones fúnebres. GARAU AMENGUAL, Jaume.
 %))-0916. Los textos como fuente de información pragmática: estudio de la
gestualidad en la antigüedad romana. FORNÉS PALLICER, M. Antònia.

 %))-04415. Edición de materiales para el análisis de la autorrepresentación de la
mujer en la poesía española (1939-1959). PAYERAS GRAU, Maria.
 HUM2004-05036/FILO. Corpus digitalizado de textos bíblicos en español antiguo.
ENRIQUE ARIAS, Andrés.
%))-02586. Edición de poéticas y de materiales para el estudio de la recepción de la
poesía española entre 1939 y 2000. DÍAZ DE CASTRO, Francisco J.
DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL
%))2001-0377. Ciencia reguladora y riesgos tecnológicos. LUJÁN LÓPEZ, José Luis.
 %))-04454-C10-02. Uso del vocabulario genético y reduccionismo. AMBROGI
ÁLVAREZ, Adelaida.
%62-06904-C03-01. Identificación por MEG de patrones espaciales y temporales de
activación de áreas cerebrales en la percepción visual compleja: hacia un modelo de la
percepción estética. Aspectos evolutivos. CELA CONDE, Camilo José.
 %))-08156. Antecedentes hispanos del método de la Janua Linguarum de Comenio.
TORRES MARÍ, Francesc.
 HUM2004-02295/FISO. Ruptura de la tradición. Nihilismo y transformación del tiempo y
de la memoria en la formación de la consciencia actual. AMENGUAL COLL, Gabriel.
 SEJ2004-04197/CPOL. Globalización, legitimidad democrática y sostenibilidad: crisis del
estado del bienestar, cambios en la sociedad del trabajo y consecuencias de la modernidad..
RIUTORT SERRA, Bernat.
35,%-10057. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Proyecto de localización
de los orígenes de la cultura material en el Mioceno Superior africano. CELA CONDE,
Camilo José.
DEPARTAMENT DE FÍSICA
 %)0-03241. Dinámica de nanoestructuras electrónicas y comunicación cuántica.
CASAS AMETLLER, Montserrat.
 0$7-00319. Desarrollo y caracterización de aleaciones con memoria de forma
ferromagnéticas. CESARI ALIBERCH, Eduard.
 5(1-03482/CLI. Estudio de la estructura y previsibilidad de los ciclones
mediterráneos que producen situaciones de tiempo peligroso: aportación de Illes Balears al
proyecto Medex de la OMM. RAMIS NOGUERA, Climent.
%)0-0988. Radiación gravitatoria en sistemas relativistas axialmente simétricos. Un
estudio analítico-numérico. CAROT GINER, Jaume Jesús.
5(1-00486/CLI. Estudio y parametrización de los intercambios de calor, humedad y
momento en la capa estable. CUXART RODAMILANS, Joan.
7,&-01238. Test multiparamétrico de circuitos microelectrónicos digitales y mixtos de
altas prestaciones. SEGURA FUSTER, Jaume Agapit.
5(1-09435. Salidas de modelos de mesoscala a alta resolución: verificación y uso en
cartografía climática. CUXART RODAMILANS, Joan.
7,&-01075. Desarrollo de nuevas estrategias de test para circuitos integrados CMOS
RF. GARCIA MORENO, Eugeni.
 $<$-00123. Oscilaciones en estructuras magnéticas de la corona solar.
BALLESTER MORTES, Josep Lluís.
FPA2004-03666. Fuentes de ondas gravitacionales. BONA GARCIA, Carles.

35,%-10145. Aplicación de nuevas tecnologías de computación numérica en paralelo
a la resolución de problemas astrofísicos. OLIVER HERRERO, Ramón.
 35,%-9765. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Transportes y estados
entrelazados en nanoestructuras. SERRA CRESPÍ, Llorenç.
DEPARTAMENT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
 3,-0925. Fons d’Investigació Sanitària. Cuidadores informales de salud del ámbito
domiciliario: percepciones y estrategias de cuidado ligadas al género y a la generación.
BOVER BOVER, Andreu.
&RQVHOOHULDGH6DOXWL&RQVXPGHO*RYHUQGHOHV,OOHV%DOHDUVEstudi del tabaquisme passiu
en la Universitat de les Illes Balears. PERICÀS BELTRAN, Jordi.
DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA
%62-03807. El tratamiento del miedo a volar y la teoría de los sistemas dinámicos:
hacia una mejor comprensión del cambio terapéutico. BORNAS AGUSTÍ, F. Xavier.
 %62-0369. Redes neuronales artificiales aplicadas al análisis transversal y
longitudinal en el campo de las conductas adictivas. PALMER POL, Alfons Lluís.
 %62-0693. Evaluación psicofisiológica de la sensibilización central en el dolor
crónico y su influencia sobre el procesamiento emocional y cognitivo. MONTOYA JIMÉNEZ,
Pedro.
 SEJ2004-01332/PSIC. Evaluación del procesamiento de la información en el dolor crónico
con resonancia magnética funcional. MONTOYA JIMÉNEZ, Pedro.
%62-04483-C03-03. Influencia del trabajo emocional en la satisfacción de los clientes
y en el desempeño de los empleados: un estudio experimental y longitudinal. MANASSERO
MAS, M. Antònia.
%))-00129. Cognición y representación en los enfoques alternativos al simbólico en
ciencias cognitivas. GOMILA BENEJAM, Antoni.
%62-06904-C03-03. Identificación por MEG de patrones espaciales y temporales de
activación de áreas cerebrales en la percepción visual compleja: hacia un modelo de la
percepción estética. Aspectos clínicos. ROCA BENNÀSAR, Miquel A.
 %62-3885. Madurez y envejecimiento en la flexibilidad cognitiva: parámetros
electrofisiológicos y neuropsicológicos en la población normal. BARCELÓ GALINDO,
Francesc.
 SEJ2004-01363/PSIC. Evaluación de la atención sostenida y el control atencional en el
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH): una aproximación conductual,
neuropsicológica y electrofisiológica. SERVERA BARCELÓ, Mateu.
0LQLVWHULGHO¶,QWHULRUIdentificación de factores de riesgo asociados al consumo de alcohol
y sustancias psicoestimulantes en adolescentes mediante redes neuronales artificiales.
PALMER POL, Alfons Lluís.
 * )RQV G¶,QYHVWLJDFLó Sanitària. Marcadores de vulnerabilidad genética y
neurobiológica de trastornos psiquiátricos en las Islas Baleares. ROCA BENNÀSAR, Miquel
À.
%62-06904-C03-02. Identificación por MEG de patrones espaciales y temporales de
activación de áreas cerebrales en la percepción visual compleja: hacia un modelo de la
percepción estética. Aspectos cognitivos. MARTY BROQUET, Gisèle.
 35,%-10136. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Detección del deterioro
cognitivo leve en el envejecimiento normal y patológico. BARCELÓ GALINDO, Francesc.

DEPARTAMENT DE QUÍMICA
 %48-02546. Síntesis y caracterización de ligandos derivados de bases púricas,
pirimidínicas y compuestos con propiedades farmacológicas. Estudio de su química de
coordinación con cationes metálicos. TERRON HOMAR, Àngel.
334-0474. Desarrollo del análisis por inyección en flujo multijeringa. Aplicación a la
determinación de parámetros ambientales. CERDÀ MARTÍN, Víctor.
CTQ2004-01201/BQU. Desarrollo de métodos automáticos en flujo para la monitorización
y control de biorreactores y depuradoras de aguas residuales. CERDÀ MARTÍN, Víctor.
334-0347. Contribución a la valorización de productos resultantes de la incineración
de residuos sólidos urbanos. FORTEZA COLL, Rafael A.
 %48-0724-C02-02. Catalizadores enantioselectivos de base lantanida para síntesis
orgánica. SAÁ RODRÍGUEZ, José Manuel.
CTQ2004-02375/BQU. Lantánidos en catálisis enantioselectivas. SAÁ RODRÍGUEZ, José
Manuel.
 %48-04651. Estudios relativos a especies surpramoleculares de interés como
materiales nanoestructurados y quimiosensores. COSTA TORRES, Antoni.
 0$7-03603. Nanoestructuras en sólidos porosos periódicos. OTERO AREÁN,
Carlos.
 $*/-03889. Influencia de las variables de proceso en la obtención de fibra
alimentaria. Enriquecimiento en fibra de productos cárnicos crudos curados. ROSSELLÓ
MATAS, Carme.
BQU2003-02592. Inactivación y modelado molecular de serin-enzimas. Beta-lactamasas de
la clase D y elastasas. MUÑOZ IZQUIERDO, Francisco.
%48-01659. Estudios sobre nucleación heterogénea en la litiasis renal oxalocálcica.
Etiología y diagnóstico. GRASES FREIXEDAS, Felicià.
 TRA2004-02460/TMAR. Caracterización de zonas de refugio para buques siniestrados
que transportan hidrocarburos: aplicación a las Islas Baleares. BERGUEIRO LÓPEZ, José
Ramón.
 CTQ2004-03256/BQU. Desarrollo de sistemas automáticos inteligentes para la
determinación de analitos de interés medioambiental. ESTELA RIPOLL, Josep Manuel.
375-0583-OP. Desarrollo de un sensor para la cuantificación de ácidos húmicos en
aguas salobres destinadas al consumo humano. COSTA TORRES, Antoni.
$-BPR. Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears. Obtenció
d’extractes naturals de polifenols per aprofitament de residus. Vinificació del raïm autòcton
prensal blanc. LLOBERA BALLE, Antònia.

INSTITUT MEDITERRANI D’ESTUDIS AVANÇATS
 %)0-1108. Cooperación y fenómenos no lineales en sistemas complejos extendidos.
SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino.
 FIS2004-00953. Cooperación y fenómenos no lineales en sistemas complejos extendidos 2.
SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino.
3,-1309. Fons d’Investigació Sanitària. Infecciones neonatales por Enterobacter cloacae:
papel de los mecanismos de permeabilidad en la resistencia a los agentes antimicrobianos.
HERVÁS PALAZÓN, Juan Antonio.

5(1-0802-C02-01/MAR. Procesos de transporte, campos de velocidades y análisis de
estructuras oceánicas mediante imágenes de satélite. HERNÁNDEZ GARCÍA, Emilio.
 %)0-0341-C02-01. Sincronización en sistemas físicos y biológicos. TORAL
GARCÉS, Raúl.
 FIS2004-05073-C04-03. Fenómenos emergentes en redes biológicas con interacciones
complejas. TORAL GARCÉS, Raúl.
5(1-0580/GLO. Biodiversidad marina en ambientes costeros extremos: prospección
faunística de las cuevas anquialinas de las Baleares, Canarias, y Levante Ibérico. JAUME
LLABRÉS, Damià.
 REN2002-04035-C03-01. Criterios de calidad microbiológica en reutilización de aguas y
biosólidos. LALUCAT JO, Jordi.
 (1-04044-C02-01. Relación entre procesos físicos y biogeoquímicos asociados a
sistemas hidrodinámicos de mesoescala en el mar de Alborán. GOMIS BOSCH, Damià.
 5(1-1535/MAR. Biodiversidad y funcionamiento de ecosistemas bentónicos
mediterráneos dominados por macroalgas. TERRADOS MUÑOZ, Jorge.
 REN2002-00701/MAR. Expansión de Caulerpa prolifera, C. taxifolia y C. racemosa en el
Mediterráneo: dinámica clonal, producción y destino de la producción. MARBÀ
BORDALBA, Núria.
REN2002-04535-CO2-02. Influencia de la estructura y dinámica oceanográfica sobre
poblaciones demersales en aguas de las Islas Baleares. MORALES NIN, Beatriz.
%6203-01960. Modelos matemáticos aplicados al estudio de la demografía y dinámica
de poblaciones de organismos amenazados: una aproximación poblacional y metapoblacional.
ORO DE RIVAS, Daniel.
 %26-05198-C02-01. Análisis intraespecífico de la diversidd génica de Salinibacter
ruber. ROSSELLÓ MORA, Ramon.
 VEM2003-20565. Caracterización de la microbiota autóctona degradadora del fuel del
Prestige y de su potencial de biorremediación. LALUCAT JO, Jordi.
 %26-0610. Consecuencias ecológicas y evolutivas de la ruptura de mutualismos
planta-animal debido a la introducción de especies exóticas en ecosistemas insulares.
TRAVESET VILAGINÉS, Anna.
  Impacto de los herbívoros exóticos en las comunidades vegetales del Parque
Nacional de Cabrera: umbrales de degradación, análisis de riesgos y plan de gestión
integrada. TRAVESET VILAGINÉS, Anna.
 REN2003-06962/GLO. Efecto de las especies invasoras en las redes de polinización:
¿favorece la abundancia de especies súper-generalistas la invasión de los ecosistemas
insulares?. SANTAMARÍA GALDÓN, Luis E.
  0LQLVWHUL GH 0HGL $PELHQW Regresión de praderas de Posidonia oceánica y
calidad ambiental en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera: causas, magnitud,
distribución y posibles estrategias de remediación. MARBÀ BORDALBA, Núria.
 BTE2001-0589. Análisis de la evolución y extinción de Myotragus balearicus bate 1909
(Artiodactyla: caprinae). ALCOVER TOMÀS, Josep A.
 REN2003-07787-C02-01. Desarrollo de una plataforma de observación oceánica móvil y
autónoma. ÁLVAREZ DÍAZ, Alberto.
 REN2002-00450. Estructuración, demografía y conservación de la comunidad de aves
marinas en el mediterráneo occidental: compración con otras comunidades. GONZÁLEZ
FORERO, Manuela.

 REN2002-04165-CO3-O2. Luz y nutrientes como recursos: respuestas del microplancton y
génesis de la heterogeneidad espacial en el océano sur. DUARTE QUESADA, Carlos.
 9(0-20081-C02-02. Evaluación del impacto de los vertidos del Prestige sobre el
ecosistema de la plataforma y sus recursos pesqueros. Biología de los recursos. MORALES
NIN, Beatriz.
 7,&-04255-C04-03. Láseres y amplificadores de cavidad vertical para
comunicaciones ópticas y procesado óptico de señal. BALLE MONJO, Salvador.
 &70-06842-CO3-02. Remolinos oceánicos y deposición atmosférica: efectos
biológicos y biogeoquímicos en aguas superficiales del océano Atlántico Este. AGUSTÍ
REQUENA, Susana.
 9(0-20052. Las aves marinas como bioindicadoras espacio-temporales de
contaminación por el vertido del buque Prestige en el litoral gallego. ORO DE RIVAS,
Daniel.
9(0-20075-C02-01. Biodegradación anaerobia de residuos de petróleo por bacterias
sulfatorreductoras y biodiversidad en la eliminación microbiana de crudo en sedimentos
marinos. ROSSELLÓ MORA, Ramon.
 9(0003-20577-C14-08. OPSDAS. Sistema de predicción oceánica con asimilación de
datos en tiempo real. TINTORÉ SUBIRANA, Joaquim.
3URMHFWH*RYHUQ%DOHDU Excavació i estudi dels materials exhumats a la Cova des Moro 8ª
fase. ALCOVER TOMÀS, Josep A.
 &*/-04612/BTE. Cronología y causas de las extinciones de vertebrados autóctonos
en Canarias y Baleares: un análisis comparativo. ALCOVER TOMÀS, Josep A.
 &*/-04884-C02-01. Determinantes de la invasibilidad de los ecosistemas. Papel de
los mutualismos planta-animal. TRAVESET VILAGINÉS, Anna.
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIONS EN CIÈNCIES DE LA SALUT
(IUNICS)
%)0-00771. Modelos algebraicos, gráficos y borrosos en biología molecular.
ROSSELLÓ LLOMPART, Francesc A.
 3,-2294. Fons d’Investigació Sanitària. Poliformismos de genes candidatos de riesgo
cardiovascular en la respuesta a la dieta mediterránea. Estudio de modelos animales de las
bases moleculares que relacionan el estrés oxidativo con el proceso aterogénico. PROENZA
ARENAS, Ana María.
3I04-2377. Fons d’Investigació Sanitària. Implicación del estrés oxidativo inducido por una
dieta hiperlipídica en la alteración de la sensibilidad y la secreción de insulina. Diferencias
entre géneros. LLADÓ SAMPOL, Isabel.
 3,-0196. Fons d’Investigació Sanitària. Neuroquímica, farmacología y genética de la
depresión. Regulación molecular y farmacológica de los alfa2A-adrenoceptores y repectores
5-HT2A en plaquetas de pacientes con depresión mayor. GARCÍA SEVILLA, Jesús Andrés.
 3,-1507. Fons d’Investigació Sanitària. Efectos de citoquinas proinflamatorias sobre
células musculares y motoneuronas: implicaciones en la etiopatología de la pérdida de masa
muscular en pacientes con EPOC. OLMOS BONAFÈ, Gabriel.
 3,-1829. Fons d’Investigació Sanitària. Papel de las proteínas surfactantes en las
infecciones respiratorias agudas y crónicas por Pseudomonas aeruginosa. ALBERTÍ
SERRANO, Sebastià.
3,)RQVG¶,QYHVWLJDFLRQ6DQLWària. Mecanismos celulares y moleculares implicados
en la degeneración de motoneuronas. Modulación por oxígeno. LLADÓ VICH, Jerònia.

 &RQVHOOHULD GH 6DOXW L &RQVXP Estudi de les bases moleculars de la pérduade massa
muscular. LLADÓ VICH, Jerònia.

5.2. TESIS DOCTORALS DIPOSITADES. ANY ACADÈMIC 2004-2005

22/10/2004

Hipólito Medrano Gil i
Anna Traveset

Biologia

Javier Gulías León

Ecofisiología comparada de especies arbustivas
endémicas y no endémicas de Baleares:
Rhamnus ludovici-salvatoris versus Rhamnus
altaernus

22/10/2004

Llorenç Serra

Física

Manuel Valin Rodríguez

Efectos de la interacción espín-órbita en
nanoestructuras electrónicas de semidonductor

22/11/2004

Antoni Colom

Ciències de l’Educació Farid Carvalho Maouad

Um modelo funcional de avaliação de
Universidades

22/11/2004

Pere Palou i J. Cruz

Ciències de l’Educació Pere Antoni Borràs Rotger

Intervenció per a la promoció de l’esportivitat
en el futbol cadet a Mallorca

22/11/2004

Jesús Salinas

Ciències de l’Educació Evandro de Morais Ramos

Formación contínua de dibujantes técnicos
respecto a las TIC

23/11/2004

Miquel Seguí

Ciències de la Terra

Patricia Susana Ercolani

Configuración socio espacial urbana: el espacio
del ocio en Bahía Blanca. Estado actual y
propuesta de futuro

17/12/2004

Francisco Pérez

Dret Privat

Erik José Monreal
Bringsvaerd

La jornada de trabajo: la relación ley /
convenio colectivo

17/12/2004

Fèlix Grases

Química

Joan Perelló Bestard

Fitato: estudio sobre su actividad biológica y
los efectos sobre la prevención de las
calcificaciones patológicas

24/1/2005

Mercè Gambús

Ciències Històriques i
Teoria de les Arts

Miquel Forteza Oliver

La xilografía en Mallorca a través de sus
colecciones: la imprenta Guasp (1576-1958)

18/2/2005

Francisco Muñoz i Joan
Frau

Química

Cristina Fonollar Ferrer

Modelización molecular de complejos de
Henry-Michaelis de la β-lactanosas p99

23/2/2005

J. Manuel Guiscafrè

Filologia Espanyola,
Moderna i Llatina

Joana M. Seguí Aznar

Robert Graves y Mallorca: su narrativa breve
mallorquina

24/2/2005

Sebastià Serra

Ciències Històriques i
Teoria de les Arts

Maria Neus Fernández
Quetglas

Història de TVE a les Balears. Les emissions
de 1960 a 2004

17/3/2005

Sebastià Serra

Ciències Històriques i
Teoria de les Arts

Antoni Vives Reus

Història del Foment del Turisme de Mallorca
(1905-2005)

22/4/2005

Catalina Picó i Paula Oliver Biologia Fonamental i Juana Sánchez Roig
Ciències de la Salut

Nuevas funciones biológicas de la leptina:
sistema gástrico y lactancia

22/4/2005

Alfons Palmer

Psicologia

Noèlia Llorens Aleixandre

Evaluación en el modelado de las respuestas de
recuento

19/5/2005

Josep Lluís Ferrer

Ciències
Matemàtiques i
Informàtica

Magdalena Payeras Capellà

Protocols de comerç electrònic, pagament
anònim i intercanvi equitatiu

20/5/2005

José Dolado Cosin

Ciències
Matemàtiques i
Informàtica

Antònia Mas Pichaco

Un nuevo modelo para la implantación de un
sistema de gestión de calidad en Pymes de
desarrollo de software basado en SPICE (ISO
15504)

20/5/2005

Magdalena Gianotti

Biologia Fonamental i Margalida Frontera Borrueco
Ciències de la Salut

Regulació de la biogènesi mitocrondrial i la
capacitat termogènica al teixit adipós marró:
influència de l’entorn hormonal

20/5/2005

Lluís Garau

Dret Públic

Sílvia Feliu Álvarez de
Sotomayor

La contratación internacional por vía
electrónica con participación de consumidores

24/5/2005

Eduard Rigo i Lluís
Ballester

Pedagogia Aplicada i
Psicologia Educativa

Antoni Casero Martínez

Análisis de las valoraciones del alumnado en
relación a la calidad de la docencia

universitaria
24/5/2005

Pilar Roca i Isabel Lladó

Biologia Fonamental i Maria Esperança Pujol
Ciències de la Salut
Holgado

Efectos del género, la localización anatómica
del tejido y la situación hormonal sobre la
capacidad lipolítica del tejido adiposo blanco

24/5/2005

Jaume Segura

Física

Bartomeu Alorda Ladaria

Charge bases testing. A method for nanometer
CMOS ICS

24/5/2005

Tomàs Sintes

Física

Joan Josep Cerdà Pino

Polymer depletion-driver colloids and polymersurface interactions

24/5/2005

Antoni Pons Biescas

Biologia Fonamental i Antoni Sureda Gomila
Ciències de la Salut

Influencia de los nutrientes antioxidantes en la
respuesta inmunitaria a la actividad física

24/5/2005

Mercè Gambús

Ciències Històriques i
Teoria de les Arts

Concepció Bauçà de Mirabò
Gralla

La Real Cartuja de Jesús de Nazaret de
Valldemossa. Formación y evolución de su
patrimonio histórico-artístico

8/6/2005

Catalina Cabot Bibiloni

Biologia

M. Concepción García
Oliveros

Participación del ácido abscísico y efecto del
calcio en la respuesta de Phaseolus vulgaris cv
contender a la salinidad

8/6/2005

Àlvar Agustí GarcíaNavarro

Biologia Fonamental

Francisco de Borja García
Cosió Piqueras

Acetilación de histonas y regulación génica en
las enfermedades respiratorias

8/6/2005

Pilar Roca i Ana Proenza

Biologia Fonamental

Sergio Rodríguez Cuenca

Implicación de las hormonas sexuales y sus
receptores en el dimorfismo sexual de los
tejidos adiposos

8/6/2005

Magdalena Gianotti i Jordi
Oliver

Biologia Fonamental

Roberto Justo López

Función de biogénesis mitocondrial,
diferencias entre géneros

8/6/2005

Àlvar Agustí García-

Biologia Fonamental

Miguel Carrera Lamarca

Papel de los músculos de la vía aérea superior

Navarro

en la patogenia del síndrome de apneas
obstructivas del sueño

14/6/2005

Amedeo Spadaro

Economia Aplicada

Francesc Oliver Rullan

La microsimulación y el análisis de las
políticas redistributivas: el caso de España

14/6/2005

Oreste Piro

Física

Idan Tuval Gefen

The dynamics of small bodies suspended in
low reynolds number flows: applications in
physics and biology

15/6/2005

Maria Payeras

Filologia Espanyola,
Moderna i Llatina

Larry Clauberg

Isabel Allende. Constelação de personagens
femeninas que constroi e se apropia do
concerto de cidadania no processo historicocultural latino americano

8/7/2005

Ramon Bergueiro

Química

Silvia Moreno García-Luengo Modelos de decisión y gestión ante vertidos de
hidrocarburos. Su aplicación al entorno costero
de las Islas Baleares

22/7/2005

Lluís Pomar i J. J. Duran

Ciències de la Terra

Pedro Agustín Robledo
Ardila

Los paleocolapsos kársticos en las plataformas
carbonatadas del mioceno superior de
Mallorca. Análisis geográfico, geológico
genético y evolutivo

22/7/2005

Guillem Femenias

Ciències
Matemàtiques i
Informàtica

Loren Carrasco Martorell

Diseño y análisis de protocolos MAC para
redes de comunicaciones móviles CDMA
multimedia

22/7/2005

Anna Traveset i J. A.
Rosselló

Biologia

Amparo Lázaro Castillo

Aspectos ecológicos y fisiogeográficos del
relicto mediterráneo Buxus balearica en
poblaciones insulares y continentales

6. ACTIVITATS DE PROJECCIÓ CULTURAL
6.1 Aspectes generals
El Vicerectorat de Projecció Cultural ha intentat promoure la cultura universitària en
diversos indrets de la societat balear. Per aquest motiu ha treballat de manera conjunta
amb institucions públiques i privades que han permès arribar a aquelles franges de la
societat on la Universitat generalment no arriba.
Cal destacar que la vicerectora de Projecció Cultural, entre d’altres organismes, fa part
del Patronat de la Fundació General de la Universitat de la Illes Balears, del Consorci
per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears (COFUC), del de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa
de les Illes Balears, del de la Fundació del Teatre Principal de Palma (Consell de
Mallorca) i del de la Casa Museu Llorenç Villalonga de Binissalem.

6.2 Activitats que han tingut el suport del Vicerectorat de Projecció Cultural
6.2.1 Àrea d’esports
L’àrea d’esports, a través del seu responsable, el doctor Pere Palou Sampol, va realitzar
una convocatòria de cursos de ciències de l’activitat física i l’esport, que s’efectuaren
entre el 7 d’abril i el 26 de maig.
6.2.2 Universitat Oberta per a Majors
La Universitat Oberta per a Majors (UOM) és un programa arrelat a la nostra universitat
que convoca un gran nombre de persones majors i que ja ha arribat a donar lloc a una
primera promoció d’alumnes, que varen concloure els tres anys el curs 2002-2003. La
demanda d’aquests alumnes, com també la dels actuals, ens va dur a proposar-ne la
inclusió com a títol propi de la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb una durada
total de cinc cursos, és a dir, de 800 hores d’assistència a classe. Comprèn dos títols, el
Diploma Sènior, amb una durada de tres cursos, i el Diploma Sènior Superior, amb una
durada de dos. Ambdós els va aprovar el 14 de juny de 2004 el Consell de Govern de la
UIB, i així els alumnes del programa de la UOM han passat a ser alumnes de la UIB.
Per tant, aquest curs acadèmic s’ha començat a impartir el quart curs, que correspon al
Diploma Sènior Superior, i ha sortit la segona promoció del Diploma Sènior. També es
varen aprovar al mes de gener els diplomes de la UOM a Menorca i a EivissaFormentera com a títols propis de la UIB, amb una durada cadascun de 100 hores, fet
que provoca, com en el cas de Mallorca, que aquests alumnes passin a ser alumnes de la
UIB.
El programa de la UOM comprèn diferents activitats en cadascuna de les illes de la
comunitat autònoma. El curs 2004-2005 a Mallorca es varen dur a terme, al campus de
la UIB, el Diploma Sènior (tres cursos) i el primer curs (quart) del Diploma Sènior
Superior i la cinquena edició de la UOM als pobles. A Menorca, la sisena edició del
Certificat Sènior de la UOM a Menorca a la Seu universitària d’Alaior; aquest curs com
a títol propi de la UIB i ja no com a certificat, sinó com a Diploma de la UOM a
Menorca, i la quarta edició de la UOM a Ciutadella. A Eivissa i Formentera, la sisena
edició del Certificat Sènior de la UOM a la Seu universitària d’Eivissa, i també com en
el cas de Menorca ja no com a certificat sinó com a Diploma de la UOM a Eivissa i
Formentera.
Finançament i entitats col·laboradores
Les activitats del programa de la UOM estan finançades per diferents entitats i
institucions:
 Banca March
 Govern de les Illes Balears
 Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Universitat
 Conselleria de Presidència i Esports. Direcció General de Serveis Socials
 Consell Insular de Menorca
 Consell Insular d’Eivissa i Formentera
 Ajuntament de Ciutadella de Menorca

També hi han col·laborat diferents ajuntaments de Mallorca: Alcúdia, Algaida, Andratx,
Calvià, Capdepera, Felanitx, Llucmajor, Manacor, Marratxí, Muro, Porreres, Santa
Margalida, Santa Maria del Camí, sa Pobla i Son Servera.
Distribució de les diferents activitats del programa de la UOM
UOM Mallorca
El programa de la UOM a Mallorca comprèn dos grans tipus d’activitats, les que es fan
al campus de la UIB, que el curs 2003-2004 varen consistir en els tres cursos del
Diploma Sènior, i un cicle de diferents conferències a tot un seguit de pobles de
Mallorca. A continuació s’especifiquen cadascuna d’aquestes dues activitats.
UOM Palma-campus
El curs 2004-2005 el programa del Diploma Sènior que es va impartir constava de tres
cursos, amb una durada total de 480 hores de classe, dividides en matèries obligatòries,
optatives, tallers i activitats complementàries. Entre les matèries optatives ofertes hi ha
hagut per primera vegada assignatures d’estudis reglats impartides per les diferents
facultats i escoles de la UIB, que s’han obert als alumnes de la UOM.
Es va iniciar el Diploma Sènior Superior: se n’impartí el primer curs (el quart del
programa complet), que constà de tres itineraris: Humanitats, Ciències Socials i
Jurídiques i Ciències. A la vista dels resultats obtinguts i dels suggeriments dels
alumnes, el passat mes de juny es varen introduir modificacions al Diploma Sènior
Superior per adaptar-lo a la realitat i les necessitats de l’alumnat de la UOM.
Aquest curs s’han realitzat quatre tallers: «Entrenem el cervell», «Estratègies
d’aprenentatge», «Entrenament en habilitats comunicatives» i un de realitzat
conjuntament amb la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca sobre l’exposició de Louise
Bourgois organitzada per la Fundació, que va donar lloc a la realització d’una exposició
dels alumnes de la UOM que hi participaren al Casal Balaguer de Palma.
El nombre d’alumnes matriculats és el següent:
1r curs:
2n curs :
3r curs:
4t curs:

113
82
86
75

UOM Pobles
El curs acadèmic 2004-2005 es dugueren a terme les activitats de la cinquena edició de
la Universitat Oberta per a Majors als pobles de Mallorca.
Precisament, la voluntat de divulgar els diferents àmbits del coneixement i de la cultura
i d’integrar la UIB dins la societat de les Illes Balears és el que impulsa el cicle de
conferències (sis a cadascun dels pobles) de la UOM als pobles de Mallorca. Amb la
col·laboració dels ajuntaments on s’imparteix formació, les conselleries d’Educació i
Cultura i de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Banca March,
enguany l’edició de la Universitat Oberta per a Majors als pobles arribà a quinze
municipis de Mallorca: Alcúdia, Algaida, Andratx, Calvià, Capdepera, Felanitx,

Llucmajor, Manacor, Marratxí, Muro, Porreres, Santa Margalida, Santa Maria del Camí,
sa Pobla i Son Servera.
Els distints departaments universitaris han prestat el seu suport perquè aquesta iniciativa
sigui un èxit. Així, hi han participat un total de cinquanta professors.
Poble
Alcúdia
Andratx
Calvià
Capdepera
Felanitx
Llucmajor
Manacor
Marratxí
Muro
Porreres
Sa Pobla
Santa Margalida
Son Servera

Assistents
20
62
68
20
18
68
43
52
38
5
9
58
45

UOM Menorca
UOM Alaior
Durant el curs acadèmic 2004-2005 es va dur a terme la sisena edició de la UOM a
Menorca, ara com a Diploma de la UOM a Menorca, i amb la consideració de títol propi
de formació bàsica de la UIB aprovat pel Consell de Govern, amb una durada de 100
hores lectives, a la Seu universitària de la UIB a Alaior.
El nombre d’alumnes matriculats ha estat de 60.
UOM Ciutadella
Aquest curs acadèmic 2004-2005 es va realitzar la cinquena edició del Certificat Sènior
de la UOM a Ciutadella, que va consistir en un cicle de conferències amb una durada de
45 hores lectives a la Casa de Cultura de Ciutadella, patrocinades per l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca i el Consell Insular de Menorca, el Govern de les Illes Balears i
la Banca March, on per primer cop hi va participar professorat de la UOM Palmacampus.
En aquest cas el nombre d’alumnes ha estat de 67.
UOM Eivissa i Formentera
El curs acadèmic 2004-2005 es va dur a terme la sisena edició de la UOM a Eivissa i
Formentera, aquest curs com a Diploma de la UOM a Eivissa i Formentera i amb la
consideració de títol propi de formació bàsica de la UIB aprovat pel Consell de Govern,
amb una durada de 100 hores lectives, a la Seu universitària de la UIB a Eivissa.
El nombre d’alumnes matriculats ha estat de 60.
Suport informàtic (Internet i pàgina web)

La Universitat Oberta per a Majors té una web pròpia dins la web de la UIB, on hi ha la
informació del programa impartit a les tres illes. S’hi poden consultar tots els cursos,
amb els calendaris i horaris de classe a mesura que s’inicien a cada illa, com també tot
allò relacionat amb cada diploma en particular. Fins i tot, es pot fer la preinscripció de
primer curs del Diploma Sènior a Palma. És un mitjà que cada vegada té més
incidència.
Responsables de les diferents activitats
El 13 gener de 2004 fou nomenada directora del programa UOM la doctora M. Antònia
Manassero Mas. L’equip responsable actual, a més, està compost per la senyora Raquel
Jiménez Rodríguez, coordinadora acadèmica de la UOM Palma-campus, la senyora
Raquel Torres Solera, administració de la UOM Palma-campus, la senyora M. Ignàsia
Pou Mas, administració de la UOM pobles, el senyor Pere Alzina Seguí, coordinador
acadèmic de la UOM Alaior, el senyor Francesc Castellà Balañà, administració de la
UOM Alaior, la senyora Emília Suárez Saner, coordinadora acadèmica i administració
de la UOM Ciutadella, la senyora Rosa Maria López García, coordinadora acadèmica i
administració de la UOM Eivissa i Formentera, i els senyors María José Fernández
Berjillos i Carles Coca Cirera, suport administratiu del Vicerectorat de Projecció
Cultural.
Altres activitats lligades al programa de la UOM
Coral de la UOM
Participació en congressos i suport a activitats de l’associació d’alumnes i
exalumnes de la UOM
 Coordinació del simposi Aspectos Psicosociales del Envejecimiento. Al I
International Workshop Neuroscience of Cognitive Ageing. Palma, 13-15 d’octubre de
2004.
 VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores. Coreses
(Zamora), 15-17 de novembre de 2004.
 I Seminario de Trabajo «Los programas universitarios para personas mayores en el
espacio europeo de educación superior». Múrcia, 18 i 19 d’abril de 2005.
 IV Jornades sobre Associacionisme en els Programes Universitaris per a Majors. 2628 de maig de 2005. Suport a l’organització de l’encontre duta a terme per l’associació
d’alumnes i exalumnes de la UOM i ponència convidada: «Presente y futuro de la
UOM», a càrrec de la directora de la UOM.
Intercanvi amb la Universitat Permanent Millán Santos de Valladolid
Durant aquest curs acadèmic va tenir lloc el retorn de la visita realitzada per un grup
d’alumnes de la UOM a la Universitat de Valladolid el curs anterior. Del 7 a l’11 de
març de 2005 una trentena d’alumnes de la Universitat Permanent Millán Santos de la
Universitat de Valladolid, juntament amb la directora, la doctora Carmen del Valle,
varen compartir amb els alumnes de la UOM les classes al campus de la UIB i varen
realitzar diferents recorregut culturals i turístics per l’illa. Foren rebuts pel Rector de la
UIB, Avel·lí Blasco, com també per l’Ajuntament de Palma al castell de Bellver.

Activitats de recerca
La UOM també dóna suport i possibilitats a la recerca en l’àmbit de les persones
majors. Així, el taller «Entrenem el cervell», a més d’ajudar els alumnes de la UOM a
conèixer i a millorar la seva memòria, és un projecte de recerca sobre funcions
jeràrquiques, memòria i estratègies de manteniment cognitiu que ha donat lloc a una
memòria de recerca i a una tesi doctoral, com també a comunicacions en diferents
congressos.
D’altra banda, el taller realitzat conjuntament amb la Fundació Pilar i Joan Miró, a més
de suposar obrir el món de l’art contemporani als alumnes de la UOM, també ha estat la
base d’una recerca sobre art i participació social en museus com una forma
d’investigació acció i de recerca etnogràfica d’una altra tesi doctoral.
També grups de recerca de la UIB s’han adreçat als nostres alumnes per tal que
participassin en projectes de recerca, com a subjectes i com a col·laboradors. Aquest és
el cas del grup de recerca sobre neurociència de l’envelliment cognitiu, en el qual
participen investigadors de la UIB i de l’Hospital Son Dureta.
Un altre grup de recerca, en aquest cas del programa de majors de la Universitat Jaume I
de Castelló, es va desplaçar al campus de la UIB per tal de realitzar treball de camp
sobre els diferents tipus de programes universitaris per a majors finançats per
l’IMSERSO.
Com a programa universitari per a majors, la UOM participa en el projecte de l’ANECA
coordinat per la Universitat d’Alacant sobre la integració dels programes universitaris
per a majors a l’espai europeu d’educació superior.
Participació dels alumnes de la UOM als diferents òrgans de govern de la UIB
En passar els nostres programes a ser títols propis de la UIB, els alumnes que hi
participen són alumnes de ple dret de la Universitat, això ha suposat la possibilitat de
tenir representants al Claustre de la Universitat (dos representants). A les passades
eleccions s’hi varen presentar sis candidats, el nombre més alt entre tot l’alumnat de la
UIB, i la participació a les votacions també va ser la més elevada de tota la UIB. A més
a més, un dels representants dels alumnes de la UOM al Claustre fou elegit com a
representant dels alumnes al Consell de Govern de la UIB, cas únic en tota la resta
d’universitats.
6.2.3 Pastoral Universitària
Des del Vicerectorat de Projecció Cultural s’ha donat suport a les tasques de la Pastoral
Universitària, coordinada pel senyor Carles Foz.
Dins les activitats destacades cal mencionar la col·laboració en la realització de
l’exposició (re) lectura de Ramon Llull.
6.2.4 Exposicions
Enguany el Vicerectorat de Projecció Cultural ha produït dues exposicions en
col·laboració amb altres institucions.

• (re) lectura de Ramon Llull, amb el patrocini de la Conselleria de Presidència i
Esports i la col·laboració de la Pastoral Universitària i el Gabinet Tècnic d’Imatge.

Aquesta exposició es va inaugurar a l’edifici Sa Riera i va ser exposada al públic entre
el 30 de novembre de 2004 i el 9 de gener de 2005.
Amb caràcter itinerant es va exposar als indrets següents:
Mallorca
IES Joan Maria Tomàs: del 10 al 16 de gener
IES Port de Pollença: del 17 al 23 de gener
IES Na Camel·la: del 24 al 30 de gener
IES Son Pacs: del 31 de gener al 6 de febrer
IES Berenguer d’Anoia: del 7 al 13 de febrer
Ajuntament d’Algaida. Centre Universitari d’Algaida: del 24 de març al 10 d’abril
IES Santa Margalida: de l’11 al 17 d’abril
IES Sineu: del 18 al 24 d’abril
IES Santanyí: del 25 al 30 d’abril
Casal de Cultura de Binissalem: del 28 de maig al 5 de juny
IES Arxiduc Lluís Salvador: del 6 al 12 de juny
IES Politècnic: del 13 al 26 de juny
Barcelona
Espai Mallorca: del 15 de febrer al 8 de març
Menorca
IES Biel Martí: del 9 al 13 de març
IES Josep Miquel Guàrdia: del 14 al 20 de març
Eivissa
IES Sa Blanca Dona: del 3 al 8 de maig
IES Xarc: del 9 al 15 de maig
Formentera
IES Marc Ferrer: del 17 al 22 de maig

• Josep Palau i Fabre, poeta, amb el patrocini del Consell Insular de Mallorca.
Aquesta exposició es va inaugurar el 23 de febrer de 2005 coincidint amb el
nomenament del senyor Josep Palau i Fabre com a doctor honoris causa de la UIB.
A més d’exposar-se als diversos edificis del campus i Sa Riera, amb caràcter itinerant
s’ha exposat a:
Mallorca
IES Santa Margalida: del 18 al 23 d’abril
IES Emili Darder: del 25 al 30 d’abril
IES Joan Maria Tomàs: del 3 al 7 de maig
IES Juníper Serra: del 9 al 14 de maig
Menorca
IES Josep Miquel Guàrdia: del 17 al 26 de maig

Eivissa
IES Sa Blanca Dona: de l’1 al 10 de juny
IES Sant Agustí des Vedrà: del 13 al 17 de juny
IES Xarc: del 20 al 24 de juny
6.2.5 Viatge Cultural a l’Alguer
Amb el patrocini del Consell de Mallorca, entre el 24 i el 28 de març de 2005
s’organitzà un viatge a l’Alguer, en el qual participaren 48 alumnes.
6.2.6 UIMIR
Arran de la signatura del conveni el passat mes de setembre, la UIB ha assolit per un
període de dos anys la direcció acadèmica de la Universitat Internacional de Menorca
Illa del Rei. Aquest fet ha determinat que s’incorporàs la senyora Yasmina Arnaiz al
Vicerectorat amb la finalitat d’organitzar els cursos de la X edició.

7. Activitats institucionals
Acte d’obertura del curs acadèmic 2004-2005 el dia 30 de setembre de 2004 i lliçó
inaugural a càrrec del doctor Jordi Lalucat, amb el títol «La força dels microbis».
Acte d’inauguració del curs 2004-2005 de l’Extensió de la Universitat a Eivissa i
Formentera, lliurament dels diplomes als estudiants que havien acabat els estudis el
curs anterior i lliçó magistral a càrrec del doctor Jordi Lalucat, amb el títol «La força
dels microbis », el dia 6 d’octubre de 2004.
Acte d’inauguració del curs 2004-2005 de l’Extensió de la Universitat a Menorca,
lliurament dels diplomes als estudiants que havien acabat els estudis el curs anterior i
lliçó magistral a càrrec del doctor Jordi Lalucat, amb el títol «La força dels microbis»,
el dia 8 d’octubre de 2004.
Celebració de la diada del beat Ramon Llull el dia 26 de novembre de 2004 amb les
activitats següents:
— Acte institucional amb la conferència del doctor Josep Perarnau, professor de la
Facultat de Teologia de Catalunya, que versà sobre «La doctrina afirmativa de Ramon
Llull sobre la Puríssima Concepció de Maria (1298)».
 Missa estacional presidida pel bisbe de Mallorca, monsenyor Jesús Murgui
Soriano, a la basílica de Sant Francesc, amb la participació de l’Orfeó Universitat de
les Illes Balears i del Cor de Mestres Cantaires.
Acte d’investidura del senyor Josep Palau i Fabre com a doctor honoris causa el dia
24 de febrer de 2005.
Celebració de la cerimònia de graduació del curs 2004-2005 el dia 19 de juliol de
2005.
Col·laboració amb la Fundació Ausiàs March per a la convocatòria dels Premis
Octubre, que se celebren anualment a València.
Establiment i enfortiment de relacions amb les institucions de les Illes.
Visita dels prínceps d’Astúries al campus universitari el dia 10 de maig de 2005.

8.

ACTIVITATS DE COOPERACIÓ EXTERIOR

El Vicerectorat de Relacions Exteriors s’encarrega de dirigir i coordinar les funcions
referents a les relacions internacionals, la mobilitat estudiantil i els programes
d'intercanvi, el seguiment i la gestió de projectes exteriors, la promoció externa de la
UIB i la cooperació al desenvolupament.
Els serveis o unitats dependents del Vicerectorat de Relacions Exteriors són el Servei
de Relacions Internacionals i l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat. El primer s’encarrega principalment de la promoció i gestió de la mobilitat
d’alumnat i professorat i el segon de gestionar els programes de cooperació al
desenvolupament i de voluntariat.
A més, estan adscrits al Vicerectorat de Relacions Exteriors els següents projectes:
Càtedra Sol Meliá d’Estudis Turístics, Observatori de la Mediterrània i Observatori
per a la Igualtat d’Oportunitats.
També és responsabilitat d’aquest vicerectorat promoure la participació en xarxes
interuniversitàries i tenir cura de la promoció i el seguiment dels acords marc de
col·laboració amb universitats estrangeres.
8.1. MOBILITAT I PROGRAMES D’INTERCANVI
Durant el curs 2004-2005 s’ha realitzat una tasca important de millora de la gestió,
dels sistemes d’informació relatius a la mobilitat i als programes d’intercanvi, així
com del reconeixement de la tasca que realitzen els tutors i tutores de mobilitat de la
UIB.
Això ha conduït a un augment considerable de la mobilitat real en tots els programes
durant el curs 2004-2005, excepte en el cas del Sòcrates-ERASMUS. En aquest darrer,
l’impacte de les millores realitzades s’ha traduït, però, en un augment de les
inscripcions en el programa per al curs 2005-2006, que ha estat del 57,43 per cent.
8.1.1. Aspectes generals
Pel que fa a la millora de la gestió dels programes, destaca el procés d’informatització
que s’ha posat en marxa durant aquest curs i que es preveu finalitzar el primer
quadrimestre del curs 2005-2006 amb la inscripció en línia de l’alumnat.
Quant als sistemes d’informació, s’han editat diversos materials divulgatius (fullets
Mou-te amb la UIB, pautes per a l’alumnat i per als tutors i tutores del programa
Sòcrates-ERASMUS i la Guia de mobilitat per a l’alumnat que rep la UIB), s’ha
millorat la web, s’ha intensificat la tasca de suport als coordinadors i coordinadores de
mobilitat dels centres i s’han organitzat sessions informatives en els centres. També
destaca l’ampliació de les activitats d’acolliment de l’alumnat d’intercanvi que rep la
UIB.
El reconeixement de la tasca que realitzen els tutors i tutores de mobilitat s’ha reflectit
en l’aprovació d’una normativa sobre exempció docent en funció del nombre
d’alumnes tutorats que s’ha aplicat en la planificació docent per al curs 2005-2006.

8.1.2. Cooperació amb universitats espanyoles
Es dóna a través dels programes DRAC i Séneca.
8.1.2.1. Programa DRAC
El programa DRAC té com a objectiu potenciar la mobilitat de tots els estaments de la
comunitat universitària de les institucions membres de l’IJLV. El programa s’entén
com un ajut per assistir a cursos, seminaris o congressos, per visitar un servei d’una
altra universitat, iniciar una investigació o un projecte, per cursar una o diverses
assignatures en una altra universitat, o per a l’organització d’altres activitats culturals.
Tot això s’emmarca dins la xarxa d’universitats signatàries de l’acord, i pressuposa
sempre un reconeixement mutu de l’activitat realitzada. Per tal d’assolir aquest
objectiu, el programa conté cinc accions ben diferenciades.
Accions:
ALUMNAT
1. DRAC-Estiu
2. DRAC-Formació Avançada
2.1. DRAC-Formació Avançada: Cursos de doctorat
interuniversitaris (convocatòria oberta)
3. DRAC-Hivern (estades curtes)
PROFESSORAT
4. DRAC-PDI
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
5. DRAC-PAS
Universitats que participen al Programa DRAC:
 Universitat d’Alacant
 Universitat Autònoma de Barcelona
— Universitat de Barcelona
— Universitat de Girona
— Universitat de les Illes Balears
— Universitat Jaume I
— Universitat de Lleida
— Universitat de Perpinyà
— Universitat Pompeu Fabra
— Universitat Rovira i Virgili
— Universitat de València
— Universitat de Vic

8.1.2.1.1. Programa DRAC: 2004-2005
ALUMNAT
DRAC-Estiu
Estudis
Informàtica
Biologia
Filologia Catalana
Química
Empresarials
Total

Homes
6
1
0
1
2
10

DRAC-Formació Avançada
Departament
Universitat
de destinació
Ciències de la Terra Universitat
Autònoma de
Barcelona
Ciències Històriques Universitat de
i Teoria de les Arts Barcelona
Ciències Històriques Universitat
i Teoria de les Arts Rovira i
Virgili
Total

Dones
1
0
1
1
2
5

Homes

Total
7
1
1
2
4
15

Dones Total
1

1

1

1

2

1

1

2

2

3

5

Dones

Total

1
14

1
16

1

2

2
17

2
21

DRAC-Hivern Estades Curtes
Estudis

Estudis de Mestre
Estudis de Psicologia
Estudis de Filologia
Catalana
Estudis de Filologia
Catalana
Estudis de Mestre
Total

Universitat Homes
de
destinació
Girona
Universitat 2
de Vic
València
1
Pompeu
Fabra
Girona

1

4

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
PDI
Departament
Ciències
Matemàtiques i
Informàtica
Ciències Històriques
i Teoria de les Arts
Química
Química

Universitat Homes Dones Total
3
Autònoma
3
de Barcelona
Barcelona

2

2

Girona
Pompeu
Fabra
Girona
Politècnica
de València

1
1

1
1

1
1

1
1

Psicologia
Ciències
Matemàtiques i
Informàtica
Ciències
Autònoma
Matemàtiques i
de Barcelona
Informàtica
Economia i Empresa Jaume I de
Castelló
Total

1

1

1

1
8

1

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
DRAC-PAS
Servei
Biblioteca i
Documentació
Total

TOTAL: 52

Homes

Dones Total
2
2
2

HOMES
24

2

DONES
28

9

8.1.2.1.2. Al gràfic següent es representen els tres grans blocs, diferenciats per sexe.
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8.1.2.1.3. Al gràfic següent es representa l’evolució que ha tingut aquest programa
pel que fa a la participació tant de professorat com d’alumnat en nombres totals:
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8.1.2.2. Programa de mobilitat SICUE-Sèneca
El mes de novembre de 1999 es publica la primera convocatòria del Sistema
d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols (SICUE). Aquest programa permet
a l’alumnat matriculat en estudis oficials de la UIB realitzar un període d’estudis en
altres centres universitaris espanyols amb els quals la universitat té subscrit un acord
bilateral en el marc d’aquest programa. També permet a l’alumnat d’aquests centres
realitzar un període d’estudis a la UIB. El SICUE es complementa econòmicament
amb la beca Sèneca. La dotació econòmica d’aquesta beca és de 480 euros mensuals
més un ajut únic de 200 euros per desplaçaments.

8.1.2.2.1. Alumnat SICUE-Sèneca de la UIB
8.1.2.2.1.1. La taula i el següent gràfic que la representa contenen dades sobre
l’alumnat de la UIB que ha realitzat un intercanvi seguint el criteri d’estudis cursats.
Es distingeix entre estudiantes i estudiants i es detalla si han rebut beca.

Estudis
Biologia
Ciències
Empresarials
Turisme
Dret
Filologia
Catalana
Filologia
Hispànica
Física
Infermeria
Pedagogia
Psicologia
Treball Social
TOTAL

Amb beca Sèneca
Estudiantes Estudiants
1
1
1
1

Estudiantes
2
1

Estudiants
3
2

Total
5
3

1
3
4

0
4
2

1
7
6

1
2
2

0
2
2

1
4
4

1

0

1

1

0

1

4
1
2
2
1
22

0
0
0
0
0
11

4
1
2
2
1
33

2
0
0
2
0
12

0
0
0
0
0
6

2
0
0
2
0
18
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Total
2
2

8.1.2.2.1.2. La taula següent conté dades sobre l’alumnat de la UIB que ha realitzat
un intercanvi seguint el criteri de la universitat de destinació. Es distingeix entre
estudiantes i estudiants i es detalla si han rebut beca.

Universitat de Estudiantes
destinació
Autònoma
de
3
Barcelona
Barcelona
8
Burgos
1
Girona
2
Granada
2
La Laguna
0
Lleida
1
Rey Juan Carlos
2
Salamanca
2
València
1
TOTAL
22

8.1.2.2.1.3.

Total

1

4

2

0

2

2
0
1
1
1
0
0
2
3
11

10
1
3
3
1
1
2
4
4
33

3
0
1
1
0
0
2
2
1
12

2
0
0
0
1
0
0
2
1
6

5
0
1
1
1
0
0
4
2
18

Les dades contingudes a la taula es representen al següent gràfic:
Total alumnat SICUE

Alumnat SICUE amb beca Sèneca
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Amb beca Sèneca
Estudiantes Estudiants Total

Estudiants

8.1.2.2.1.4. La següent taula recull el total de mesos d’intercanvi de l’alumnat de la
UIB en el marc del programa SICUE-Sèneca:

Nre. d’alumnes SICUESèneca UIB
29
2
2
33 alumnes

Periode d’intercanvi
(en mesos)
9
5
4

Total mesos
261
10
8
279 mesos

8.1.2.2.1.5. El següent gràfic representa l’evolució de la mobilitat de l’alumnat de la
UIB en el marc del programa SICUE-Sèneca des del curs 2000-2001 fins al 20042005.
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8.1.2.2.2. Alumnat SICUE-Sèneca que rep la UIB
8.1.2.2.2.1. El següent quadre conté dades sobre l’alumnat que rep la UIB per
realitzar un intercanvi seguint el criteri dels estudis cursats. Es distingeix entre
estudiantes i estudiants i es detalla si han rebut beca.

Estudis
Estudiantes
Biologia
1
Bioquímica
2
Dret
0
Educació Social
5
Enginyeria
en
1
Informàtica
Filologia
3
Catalana
Geografia
0
Mestre. Educació
0
Física
Mestre. Educació
2
Infantil
Mestre. Educació
1
Primària
Pedagogia
1
Psicologia
1
Treball Social
1
TOTAL
18

8.1.2.2.2.2.

Amb beca Sèneca
Estudiantes Estudiants Total
1
0
1
2
0
2
0
0
0
5
0
5
1
1
2

Estudiants
1
0
1
0
1

Total
2
2
1
5
2

1

4

1

1

2

1
1

1
1

0
0

1
1

1
1

0

2

2

0

2

0

1

1

0

1

0
1
0
7

1
2
1
25

1
0
1
16

0
0
0
3

1
0
1
19

Les dades contingudes a la taula es representen al següent gràfic:

Total Alumnat SICUE

Alumnat SICUE amb beca Sèneca
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8.1.2.2.2.3. El següent quadre conté dades sobre l’alumnat que rep la UIB per
realitzar un intercanvi seguint el criteri de la universitat d’origen. Es distingeix entre
estudiantes i estudiants i es detalla si han rebut beca.

Universitat
Estudiantes
d’origen
Autònoma
de
3
Barcelona
Autònoma
de
1
Madrid
Barcelona
5
Burgos
1
Còrdova
0
Girona
1
Jaume I
0
Rovira i Virgili
3
Salamanca
0
València
4
TOTAL
18

8.1.2.2.2.4.

Estudiants

Total

0

3

3

0

3

0

1

0

0

0

2
0
1
0
1
1
1
1
7

7
1
1
1
1
4
1
5
25

4
1
0
0
0
3
0
4
15

2
0
0
0
0
1
0
1
4

6
1
0
0
0
4
0
5
19

Les dades contingudes a la taula es representen al següent gràfic:

Total Alumnat SICUE

Alumnat SICUE amb beca Sèneca
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8.1.2.2.2.5. La següent taula recull el total de mesos d’intercanvi de l’alumnat
d’altres universitats que ha arribat a la UIB en el marc del programa SICUE-Sèneca:

Nre. d’alumnes SICUE- Periode d’intercanvi
Sèneca a la UIB
(en mesos)
14
9
4
5
7
4
25 alumnes

Total mesos
126
20
28
174 mesos

8.1.2.2.2.6. El següent gràfic representa l’evolució de la mobilitat de l’alumnat
d’altres universitats a la UIB en el marc del programa SICUE-Sèneca des del curs
2000-2001 fins al 2004-2005.
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8.1.3. Cooperació amb universitats europees: programa Sòcrates-ERASMUS
El programa Sòcrates-ERASMUS permet la mobilitat dins la Unió Europea de
l’alumnat matriculat en institucions d’ensenyament superior. Aquesta mobilitat
s’emmarca en el contracte institucional amb el qual la UIB es compromet a reconèixer
l’equivalència de crèdits per a totes les àrees que tinguin un acord bilateral signat amb
una altra universitat europea. Per al curs 2004-2005 hi ha un total de 156 acords
bilaterals ERASMUS signats, que permeten una mobilitat d’alumnat per a un total de
306 places. El programa Sòcrates-ERASMUS està finançat per la Unió Europea, el
Ministeri d’Educació i Ciència, la UIB, la Direcció General d’Universitat del Govern
balear i els ajuntaments de Palma, Calvià, Inca i Manacor.

8.1.3.1.

Alumnat Sòcrates-ERASMUS de la UIB

8.1.3.1.1. La taula següent mostra el nombre d’alumnes de la UIB que han realitzat
un intercanvi distribuït per estudis i per sexe:
Estudis
Administració i Direcció d’Empreses
Biologia
Ciències Empresarials
Diplomatura en Turisme
Dret
Economia
Educació Social
Enginyeria en Informàtica
Enginyeria Tècnica en Informàtica
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Geografia
Història
Història de l’Art
Mestre. Educació Infantil
Mestre. Educació Musical
Mestre. Llengua Estrangera
Pedagogia
Psicologia
Psicopedagogia
Química
Títol Superior de Turisme
Treball Social
TOTALS

Estudiants
6
1
2
2
1
1
0
2
1
0
0
0
2
0
0
0
2
2
2
2
0
1
2
1
30

Estudiantes
4
1
3
11
7
0
1
0
0
1
6
3
1
3
2
4
0
4
5
1
1
1
0
0
59

Total
10
2
5
13
8
1
1
2
1
1
6
3
3
3
2
4
2
6
7
3
1
2
2
1
89

8.1.3.1.2. Les dades contingudes a la taula es representen al gràfic següent:
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8.1.3.1.3. La taula següent conté les dades de l’alumant de la UIB que ha realitzat un
intercanvi seguint el criteri de països de destinació:

País
Alemanya
Àustria
Bèlgica
Finlàndia
França
Irlanda
Itàlia
Països Baixos
Portugal
Regne Unit
Suècia
TOTALS

Estudiants
6
1
1
1
1
2
6
3
0
5
4
30

Estudiantes
10
5
1
2
3
4
13
2
2
11
6
59

Total
16
6
2
3
4
6
19
5
2
16
10
89

8.1.3.1.4. Les dades contingudes a la taula es representen al gràfic següent:
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8.1.3.1.5. El següent gràfic representa l’evolució de la mobilitat de l’alumnat de la
UIB en el marc del programa Sòcrates-ERASMUS des del curs 2000-2001 fins al curs
2004-2005.
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8.1.3.1.6. Aportacions Econòmiques al Programa Sòcrates-ERASMUS:
Les aportacions econòmiques rebudes dins el programa Sòcrates-ERASMUS per al
curs 2004-2005 són les que es mostren a la taula següent. S’ha de destacar que la
quantia fixada pel Govern balear ha augmentat respecte als anys anteriors, fins a
arribar als 600 euros per alumne.
2001-2002
Consell
65.480,00
d’Universitats
Universitat de les
24.970,00
Illes Balears
Ministeri d’Educació
27.751,90
i Ciència
Govern de les Illes
Balears
Ajuntament de
Palma**
Consell de Mallorca
Totals

*

118.200,9

2002-2003

2003-2004 2004-2005

65.480,24

66.885,00

58.047,89

22.772,00

34.999,56

31.802,11

17.218,63

20.543,53

13.731,91*

22.772,00

34.999,00

46.800,00
12.000,00

3.000,00
128.241,87 162.426,09 58.800,00

Correspon al pagament del 70 per cent de l’aportació total.
Les aportacions dels ajuntaments d’Inca, Calvià i Manacor es donen en forma d’ajut a l’alumnat.

**

8.1.3.2. Alumnat Sòcrates-ERASMUS que rep la UIB
8.1.3.2.1. La taula següent mostra el nombre d’alumnes que rep la UIB, distribuït per
estudis i sexe.
Estudis
Administració i Direcció d’Empreses
Biologia
Ciències Empresarials
Diplomatura en Turisme
Dret
Economia
Educació Social
Enginyeria Tècn. Industrial
Filologia Hispànica
Física
Geografia
Història
Infermeria
Informàtica
Matemàtiques
Mestre. Educació Primària
Mestre. Llengua Estrangera
Psicologia
Títol Superior de Turisme
TOTALS

Estudiants
0
2
1
4
3
2
0
1
8
3
1
1
0
0
3
0
0
4
6
39

Estudiantes
5
2
0
5
3
2
3
1
10
1
2
0
1
1
3
1
1
4
11
56

Total
5
4
1
9
6
4
3
2
18
4
3
1
1
1
6
1
1
8
17
95

8.1.3.2.2. Les dades contingudes a la taula es representen al gràfic següent:
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8.1.3.2.3. El gràfic següent mostra les dades totals de l’alumnat segons el països
d’origen.
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8.1.3.2.4. El següent gràfic representa l’evolució de la mobilitat de l’alumnat d’altres
universitats a la UIB en el marc del programa Sòcrates-ERASMUS els cursos 20032004 i 2004-2005.

100
80
60
40
20
0
2003-04

2004-05

8.1.3.3.

Mobilitat del professorat ERASMUS

8.1.3.3.1. A continuació es mostren les dades relatives a la mobilitat del professorat
dins el programa Sòcrates-ERASMUS per estudis.
2004-2005
Curs acadèmic
Estudis
Homes Dones Total
Ciències de l’Educació
3
3
6
Ciències Naturals
2
0
2
(Facultat de Ciències)
Ciències Socials
1
0
1
Dret
0
0
0
Economia
1
1
2
Enginyeria
0
0
0
Filologies
0
2
2
Geografia
1
0
1
Humanitats
1
1
2
Matemàtiques, Informàtica
1
1
2
Psicologia
3
0
3
TOTALS
21
13
8

8.1.3.3.2. El gràfic següent representa el nombre total de professors desplaçats el
curs 2004-2005 seguint el criteri dels estudis.
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8.1.3.3.3. La taula següent mostra el país de destinació del professorat el curs 20042005.

Curs acadèmic
Alemanya
Àustria
França
Grècia
Itàlia
Països Baixos
Polònia
Portugal
Regne Unit
Rep. Txeca
Romania
Suècia
TOTALS

2004-2005
6
3
2
0
6
0
3
0
1
0
0
0
21

8.1.3.3.4. Les dades del curs acadèmic 2004-2005 contingudes a la taula es
representen al gràfic següent:

7
6
5
4
3
2
1
0
Alemanya

Àustria

França

Itàlia

Polònia

Regne Unit

8.1.3.3.5. El següent gràfic representa l’evolució de la mobilitat de professorat de la
UIB en el marc del programa Sòcrates-ERASMUS des del curs 2000-2001 fins al
2004-2005.
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8.1.3.3.6. Les aportacions econòmiques del Consell d’Universitats destinades a la
mobilitat de professorat en el marc del programa Sòcrates-ERASMUS es concedeixen
en funció de la mobilitat real del segon any anterior al curs en què s’atorguen.
L’evolució de les aportacions econòmiques per aquest concepte és la següent:

Consell
d’Universitats
UIB
Total

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004 2004-2005

6.723,00

10.593,00

15.497,96

15.497,96

14.110,88

4.826,79

2.586,58

4.585,65

4.585,65

1.686,24

11.548,79

13.178,58

20.082,61

20.082,61

15.796,12

8.1.4. Programes amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional.
8.1.4.1. Programes de cooperació interuniversitària (PCI)
El Programa de cooperació interuniversitària amb Iberoamèrica, conegut fins a l’any
1997 com a Intercampus, es desenvolupa des de l’any 1994 i s’ha anat consolidant al
llarg dels anys fins a convertir-se en un punt de referència en matèria de cooperació
universitària, malgrat els canvis substancials que s’han produït aquests darrers anys.
L’organisme responsable de la creació, la gestió i el finançament d’aquest programa és
l’Institut de Cooperació Iberoamericana de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional (AECI), que depèn del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.
A la convocatòria del PCI amb Iberoamèrica 2004 (que es torna a dir Intercampus a
partir d’aquesta convocatòria), a la UIB es presentaren un total de tretze sol·licituds:

deu per a projectes conjunts de recerca, una per a la renovació de la xarxa temàtica de
docència i dues per a accions conjuntes complementàries. D’aquestes sol·licituds
l’AECI va atorgar les tres ajudes següents:
 una ajuda de 17.560 euros per al projecte conjunt de recerca «Desarrollo sostenible
de cadenas productivas alimentarias en regiones deprimidas» (Dept. de Biologia
Fonamental i Ciències de la Salut, prof. Josep Tur).
 una ajuda de 4.000 euros per a l’acció conjunta complementària «Preparación del
máster conjunto entre la UBA y la UIB titulado Integración y cooperación en un
contexto globalizado: Unión Europea y Mercosur» (Dept. de Dret Públic, prof.
Rosario Huesa).
 i una ajuda de 15.000 euros per a la segona renovació de la xarxa temàtica de
docència: Red Iberoamericana de Capacitación en la Dirección Pedagógica y la
Gestión de Entornos Virtuales de Formación, constituïda l’any 2002 (Dept. de
Ciències de l’Educació, prof. Jesús Salinas).
En el Programa de cooperació interuniversitària entre Espanya i Marroc 2004 s’ha
concedit la renovació del projecte de recerca «Las articulaciones entre el turismo de
sol y playa y el turismo cultural a través del estudio de los casos de Marruecos y
Mallorca (repercusiones socioeconómicas y socio-especiales)», amb la Universitat
Mohammed V d’Agdal (Dept. de Ciències de la Terra, prof. Miquel Seguí).
En el Programa de cooperació interuniversitària entre Espanya i Tunísia 2004 s’ha
concedit la renovació del projecte de recerca «Benchmarking para comercio
electrónico», amb la Universitat de la Manouba (Dept. de Ciències Matemàtiques i
Informàtica, prof. Ramon Puigjaner).

8.1.4.2. Beques MAEC-AECI
En el marc del conveni de cooperació que es va signar entre l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional (AECI) i la UIB en data 9 d’abril de 2002, s’ha desenvolupat
un pla operatiu per a la convocatòria anual de beques MAEC-AECI. D’acord amb
aquest pla, que es va signar el dia 28 de gener de 2004, la UIB cobrirà les despeses de
matrícula en els cursos corresponents a programes oficials de doctorat de totes
aquelles persones que siguin adjudicatàries d’una beca MAEC, fins a un nombre
màxim de dotze places anuals.
Durant el curs 2004-2005 s’han atorgat tres beques: una per a la realització del Curs
d’estiu de llengua i cultura espanyola, una per a doctorat i una per a màster.

8.1.4.3. Beques Líder
La Fundació Carolina amb la col·laboració econòmica del Grup Santander ha posat en
marxa, per quart any, el programa de beques Líder: es tracta d’una iniciativa adreçada
a reunir (mitjançant una beca) seixanta titulats recents iberoamericans (cinquanta
d’americans, vuit d’espanyols i dos de portuguesos) amb els millors expedients
acadèmics, amb l’objectiu de donar-los a conèixer la realitat social espanyola
mitjançant un curs intensiu de tres setmanes de durada, al mes de juliol, perquè puguin

entrar en contacte directe amb representants qualificats de la vida i les institucions
universitàries, culturals, empresarials i institucionals del nostre país.
La UIB va proposar dues persones per a aquesta convocatòria i una d’elles ha estat
seleccionada: el senyor Ádamo Valle Gómez, llicenciat en Biologia i en Bioquímica.

8.1.5. Mobilitat d’alumnes en el marc de convenis bilaterals
8.1.5.1.

Convenis tramitats

Durant el curs 2004-2005 s’han tramitat convenis específics d’intercanvi d’alumnat
amb les universitats següents:








Universitat de Colima, Mèxic.
Centre Universitari FFEVALE, Brasil.
Universitat Anàhuac de Xalapa, Mèxic.
Universitat Autònoma de Baixa Califòrnia, Mèxic.
Universitat Major, Xile.
Universitat Diego Portales, Xile.
Fundació Universitat Federal de Rondônia, Brasil.

8.1.5.2.

Intercanvis realitzats

El mes d’abril de 2003 el Vicerectorat de Relacions Exteriors publicà la primera
convocatòria de places per a alumnes de la Universitat de les Illes Balears per realitzar
un període d’estudis en universitats dels Estats Units i Iberoamèrica, curs acadèmic
2004-2005.
Aquesta convocatòria va permetre donar a conèixer i oferir de manera conjunta places
en universitats dels Estats Units i Iberoamèrica amb les quals la UIB té signat un
conveni específic d’intercanvi d’alumnat.
Es varen oferir places a les universitats següents:










Universitat de Texas a Austin, Estats Units.
Universitat de Wisconsin a Stout, Estat Units.
Institut Tecnològic de Monterrey, Mèxic.
Universitat Anàhuac de Cancún, Mèxic.
Universitat de Colima, Mèxic.
Universitat de Guanajuato, Mèxic.
Universitat Nacional de Cuyo, Argentina.
Universitat Nacional de La Plata, Argentina.
Universitat del Turabo, Puerto Rico.

8.1.5.2.1. La taula següent conté dades sobre l’alumnat de la UIB que ha realitzat un
intercanvi en el marc d’aquesta primera convocatòria:
Universitat
destinació
Guanajuato
I.
Tecnològic
Monterrey
Texas a Austin

de País

Estudis

Mèxic
de Mèxic

Turisme
Psicologia

1
1

0
0

1
1

Filologia
Anglesa

0

1

1

2

1

3

Estats
Units

Estudiantes Estudiants

TOTAL

Total

8.1.5.2.2. El següent gràfic representa l’evolució de la mobilitat de l’alumnat de la
UIB en el marc de convenis específics d’intercanvi d’alumnat des del curs 2000-2001
fins al 2004-2005.
Total estudiants/es convenis
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8.1.5.2.3. La taula següent conté dades sobre l’alumnat que rep la UIB per realitzar
un intercanvi seguint el criteri d’universitat d’origen:
Universitat d’origen
País
Colima
Mèxic
Diego Portales
Xile
Estatal de Gestió
Federació Russa
Guanajuato
Mèxic
International Business School – Alemanya
Lippstadt
Major
Xile
I. Tecnològic de Monterrey
Mèxic
Texas a Austin
Estats Units
Wisconsin a Stout
Estats Units
TOTAL

Estudiantes
4
1
1
2
2

Estudiants
1
0
0
1
0

Total
5
1
1
3
2

2
0
1
0
13

0
1
0
1
4

2
1
1
1
17

8.1.5.2.4. Les dades contingudes a la taula es representen al gràfic següent:
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8.1.5.2.5. La taula següent conté dades sobre l’alumnat que rep la UIB per realitzar
un intercanvi seguint el criteri d’estudis cursats:
Estudis
Administració i Direcció d’Empreses
E. T. Industrial, especialitat Electrònica Industrial
Filologia Hispànica
Fisioteràpia
Psicologia
Títol Superior de Turisme
TOTAL

Estudiantes
1
0
1
2
3
6
13

Estudiants
0
1
0
0
0
3
4

8.1.5.2.6. Les dades contingudes a la taula es representen al següent gràfic:

Total alumnat

$OXPQHV

$OXPQHV

Total alumnat
6
5
4
3
2
1
0

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ADE

E. T.
Industrial

Filologia
Hispànica

Fisioteràpia

(VWXGLVFXUVDWV

Psicologia

Títol
Superior de
Turisme

Total
1
1
1
2
3
9
17

8.1.5.2.7. El següent gràfic representa l’evolució de la mobilitat de l’alumnat d’altres
universitats a la UIB en el marc de convenis específics d’intercanvi d’alumnat des del
curs 2000-2001 fins al 2004-2005.

Total estudiants/es convenis
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8.1.6. Alumnat visitant
D’acord amb el que es preveu a l’Acord normatiu del dia 26 de març de 2004 pel qual
s’aprova la normativa de mobilitat de l’alumnat a la Universitat de les Illes Balears i
ateses les demandes d’alumnat estranger (procedent d’universitats que no tenen acord
de col·laboració amb la UIB) de venir a fer una part dels estudis a la nostra universitat,
durant el curs 2004-2005 la UIB ha acollit els primers estudiants/es visitants o
freemovers.
Aquesta nova figura permet a alumnes procedents d’institucions d’ensenyament
equiparable al nivell universitari espanyol, fora del marc dels programes o convenis
subscrits per la Universitat de les Illes Balears, desplaçar-se a la UIB per completar la
seva formació acadèmica.
8.1.6.1.

Alumnat visitant de la UIB

8.1.6.1.1. La taula següent mostra el nombre d’alumnes de la UIB que han marxat
aquest curs acadèmic 2004-2005, distribuïts per estudis, per sexe i país de destinació:

Estudis
Dret
Educació
Turisme
TOTALS

Total
1
1
1
3

Homes
1
0
0
1

Dones
0
1
1
2

País i universitat
Àustria, Paris Lodron Universität Salzburg
Itàlia, Università degli Studi di Firenze
Alemanya, Gesamthochschule Paderborn

8.1.6.1.2. La taula següent conté dades sobre l’alumnat de la UIB que ha realitzat un
intercanvi com a alumnat visitant seguint el criteri de la universitat d’origen.
Universitat de destinació

Estudiantes Estudiants

Àustria, Paris Lodron Universität Salzburg
Itàlia, Università degli Studi di Firenze
Alemanya, Gesamthochschule Paderborn
TOTALS

1
1
0
2

0
0
1
1

Total
1
1
1
3

8.1.6.1.3. La taula següent recull el total de mesos d’intercanvi de l’alumnat de la
UIB com a alumnat visitant.
País i universitat
Estudis
Àustria, Paris Lodron Universität
Dret
Salzburg
Itàlia, Università degli Studi di Firenze Educació
Alemanya,
Gesamthochschule Turisme
Paderborn
TOTALS

8.1.6.2.

Alumnat
1
1
1
3

Alumnat visitant que rep la UIB

8.1.6.2.1. La taula següent conté dades sobre l’alumnat que rep la UIB durant el curs
2004-2005 per realitzar un intercanvi com a alumnat visitant seguint el criteri d’estudis
cursats.
Estudis
Administració i Direcció
d’Empreses
Economia
Filologia Hispànica i C.
Educ.
Geografia
Psicologia
TOTALS

Total
2

Homes
1

Dones
1

País
Àustria, Alemanya

3
2

0
0

3
2

Alemanya, Polònia
França, Alemanya

1
3
11

1
0
2

0
3
9

Itàlia
França, Colòmbia

8.1.6.2.2. La taula següent conté dades sobre l’alumnat que rep la UIB com a
alumnat visitant seguint el criteri de la universitat de destinació.
Universitat d’origen

Estudiantes

Estudiants

Total

Karl-Franzens-Universität Graz, Àustria
Université de Nice Sophia-Antipolis,
França
Universitat Europea Viadrina,
Alemanya
Bits-Businessand Information
Technology School, Alemanya
H-H-U Düsseldorf, Alemanya
Universidad del Norte, Colòmbia
University of Szczecin, Polònia
Università La Sapienza, Roma, Itàlia
Université de Nancy II, França
TOTALS

0
2

1
0

1
2

1

0

1

2

0

2

1
1
1
0
1
9

0
0
0
1
0
2

1
1
1
1
1
11

8.1.6.2.3. La taula següent conté el total de mesos d’intercanvi de l’alumnat que rep
la UIB d’altres universitats.
Nre.
d’estudiants/es
visitants
3
4
4
11 estudiants/es

Mesos
d’intercanvi

Total mesos

5
9
6

15
36
24
75

8.1.7. Mobilitat de professorat i PAS en el marc de convenis bilaterals:
programa d’ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB

El dia 13 de maig de 2004, el Consell de Govern de la Universitat va aprovar el
Programa d’ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB. Aquest
programa té com a objecte subvencionar activitats que es realitzin en el marc de
convenis subscrits per la UIB, com també activitats preparatòries de nous convenis.
S’adreça al professorat i personal d’administració i serveis de la UIB, com també a les
persones procedents d’altres universitats o institucions amb les quals la UIB té subscrit
un conveni o està realitzant activitats preparatòries per subscriure’n.

Les ajudes concedides entre l’1 de juliol de 2004 i el 30 de juny de 2005 han estat les
següents:
Convocatòries
Octubre de 2004

3.661,10

Gener de 2005

3.760,00

Abril de 2005

1.450,00

Total

8.871,1

8.1.7.1. A la taula següent es detalla el nombre de professorat de la UIB i d’altres
institucions que ha rebut un ajut dins el Programa d’ajuts per a activitats relacionades
amb convenis de la UIB, en relació amb el departament universitari corresponent.
Departament
Ciències de l'Educació
Infermeria i Fisioteràpia
Turisme
C. Matemàtiques i Informàtica
Economia Aplicada
Filosofia i Treball Social
Química
Física
Psicologia
Total

Professorat
de la UIB
0
4
1
1
2
0
2
0
1
11

Professorat d’altres
institucions
1
0
0
0
0
1
0
1
0
3

8.1.8. Acords marc de col·laboració
Els acords marc de col·laboració amb altres universitats publicats al FOU entre l’1 de
juliol de 2004 i el 30 de juny de 2005, han estat els següents:
 Andorra
 Argentina

0815
0902
0976
0831
0988
0945
0990

 Equador

0989

 Federació Russa

0964

 Federació Russa

1011

 Marroc
 Mèxic

0876
1030
0904
1014
0560

Universitat d’Andorra
Universitat Nacional de La Rioja
Universitat Nacional de Villa María
Fundació Universitat Federal de Rondônia
Universitat Nacional de Costa Rica
Universitat Central Marta Abreu de Las Villas
Instituto de Literatura y Lingüística José A.
Portuondo Valdor
Universitat d'Especialitats Turístiques de
l'Equador
Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny
Universiteit Upravlenya)
Cursos Centrals Estatals d'Idiomes Estrangers de
Moscou
Universitat d'Al-Akhawayn
Universitat Anáhuac de Xalapa
Universitat de Colima
Universitat Tecnològica de Panamà
Universitat Dominicana O & M

1068

Universitat de Xile

 Brasil
 Costa Rica
 Cuba

 Panamà
 República
Dominicana
 Xile

8.2. COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT
Durant el curs 2004-2005 s’ha ampliat la tasca de la UIB en l’àmbit de la cooperació
al desenvolupament i la solidaritat. Si durant el curs 2003-2004 es crearen el Programa
de Voluntariat i l’Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats, i el pressupost de 2004
va incloure per primera vegada una partida per al Programa de Voluntariat, el curs
2004-2005 s’ha avançat en la línia de consolidar els programes existents i
d’incrementar l’assignació de recursos interns i externs. Així, el pressupost de 2005 ha
inclòs per primera vegada una partida específica per a l’Observatori per a la Igualtat
d’Oportunitats i ha incrementat la destinada al Programa de Voluntariat. També per a
l’exercici de 2005 s’ha incrementat el finançament extern dels programes de
cooperació al desenvolupament i el del Programa de Voluntariat i s’ha iniciat el
finançament extern de l’Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats.
Com a resultat de tot això i com a reflex de la voluntat decidida de la UIB de
consolidar el seu paper com a universitat compromesa amb l’educació en els valors de
la solidaritat, la llibertat, la democràcia, la justícia i la igualtat, el Consell de Direcció
de la UIB va aprovar (en sessió de 10 de maig) la creació de l’Oficina de Cooperació
al Desenvolupament i Solidaritat.
PROGRAMES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Els programes de cooperació al desenvolupament inclouen un ampli ventall
d’activitats de formació, sensibilització, recerca i divulgació. Aquests programes es
fan en el marc del conveni de col·laboració amb el Govern balear i del 0,7% del
pressupost d’ingressos propis que la UIB dedica a la cooperació.
8.2.1. Conveni de col·laboració amb el Govern balear en matèria de cooperació
al desenvolupament
La UIB i el Govern balear han signat, des de l’any 2001, quatre convenis de
col·laboració en matèria de cooperació al desenvolupament. Els tres objectius
essencials són millorar les condicions de vida i de treball dels països menys
desenvolupats, enfortint els sistemes universitaris d'aquests països i promocionant la
formació dels recursos humans, així com participar en la recerca per al
desenvolupament; desenvolupar el sentiment de solidaritat i els hàbits de consum,
comerç i producció justs i responsables, des d'una perspectiva sostenible de
desenvolupament; i coordinar actuacions entre distints agents de la cooperació al
desenvolupament.
La majoria d’accions realitzades durant el curs 2004-2005 corresponen al conveni de
2004, si bé durant aquest curs s’ha signat el conveni de 2005 i s’han iniciat una part de
les accions del dit conveni. Per aquest motiu, la memòria inclou activitats realitzades
i/o en curs de realització en el marc dels dos convenis.
La quantitat assignada al conveni de 2004 fou de 350.000 euros, i la del conveni de
2005, de 380.000 euros.

8.2.1.1 Accions de formació

 Curs de postgrau d’Especialista Universitari en Cooperació Internacional
Títol de postgrau de la UIB (25 crèdits). Durant l’any 2004-2005 s’ha fet la tercera
edició d’aquest curs, que té com a objectiu formar aquelles persones que hagin
d’assolir la responsabilitat d’identificar, formular, executar i avaluar intervencions als
països menys afavorits, començant per donar les bases conceptuals, econòmiques i
socials de la cooperació, fins a arribar a les eines metodològiques i operatives que es
tenen.
En el marc del conveni de 2004, a més de les classes presencials, s’inclou l’elaboració
i edició de materials del curs i beques per fer pràctiques.
Al curs hi han participat 38 alumnes i 33 professors.
 Seminari Mediterrani sobre Desenvolupament Internacional
La tercera edició d’aquest seminari es va realitzar els dies 27 i 28 de setembre de 2004
amb el títol «La tragèdia d’Àfrica». Aquest seminari és fòrum obert de debat en el qual
participen investigadors nacionals i internacionals per analitzar i debatre el paper de
les polítiques macro i microeconòmiques en el futur dels països en vies de
desenvolupament.
 Cursos de curta durada
Durant el curs 2004-2005 es varen realitzar els cursos següents:
 «La cooperació al desenvolupament: conceptes bàsics»
 «Drets humans i situacions de conflicte en el món»
 «Curs monogràfic de logística»
 «Elaboració de webs per a ONGD»
A la taula que segueix figuren les dades de participació i la durada dels diferents
cursos:
Participants
Cooperació al desenvolupament
Drets humans i situacions...
Curs monogràfic de logística
Elaboració de webs de les ONGD
TOTAL

Professorat
5
11
4
5
!Error de
sintaxis, (

Alumnat
27
30
16
26
!Error de
sintaxis, (

Durada
20 hores
20 hores
40 hores
40 hores

A aquestes activitats formatives hem d’afegir la preparació durant l’any 2004 del
«Curs de gestió mediambiental de l’activitat turística». Aquest curs està emmarcat
dins el programa Azahar de cooperació en temes mediambientals a la Mediterrània,
promogut per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI). Es durà a
terme a Palma del 14 al 19 de novembre de 2005.
8.2.1.2 Beques per a la realització de pràctiques d'alumnes de la UIB en països en
vies de desenvolupament

Durant el curs acadèmic 2004-2005 es varen concedir 32 beques per dur a terme
pràctiques.

BEQUES PER A PRÀCTIQUES EN PAÏSOS EMPOBRITS. CURS 2004-2005
ESTUDIS

NRE.
D’ALUMNE
S

DESTINACIÓ

Enginyeria Tècnica
Industrial. Especialitat
d’Electrònica
Fisioteràpia
Fisioteràpia
Infermeria
Mestre. Educació Física
Mestre. Educació Física
Mestre. Educació Infantil
Mestre. Educació Musical
Mestre. Educació Musical
Mestre. Educació
Primària
Mestre. Educació
Primària
Mestre. Llengua
Estrangera
Treball Social
Treball Social
Treball Social
BECA DE POSTGRAU
Treball Social

1

Nicaragua

2
2
1
3
3
1
1
1
2

Brasil
Xile
Marroc
Marroc
Perú
Perú
Perú
Marroc
Perú

3

Marroc

1

Marroc

4
3
3

Marroc
Guatemala
El Salvador

1

Nicaragua

Evolució del programa
En aquest gràfic podem observar el total de beques concedides per curs acadèmic:
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Pel que fa als països on l’alumnat realitza les pràctiques, podem observar que el major
nombre de beques són al Marroc i al Perú.
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Aquest gràfic ens mostra el nombre d’alumnes segons els estudis i el curs acadèmic:
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* EU COOP INT: curs d’Especialista Universitari en Cooperació Internacional.

Pel que fa al tipus de pràctiques, les més habituals són les que corresponen al
Pràcticum dels estudis corresponents, seguides per les que es convaliden per crèdits de
lliure configuració i les que corresponen a projectes de fi de carrera.
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Al gràfic següent, sobre la distribució per sexe de tot l’alumnat que ha participat i
participa en el programa, podem observar que la majoria de participants són dones.
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L’increment en el nombre de places de beques de pràctiques ha comportat alhora un
augment en les partides pressupostàries. Així el curs 2001-2002 s’hi varen destinar
2.000.000 de pessetes; el curs 2002-2003: 14.425 euros; el curs 2003-2004: 18.000
euros; el curs 2004-2005: 48.000 euros i el curs 2005-2006 s’han pressupostat 52.500
euros. Dins aquestes partides s’inclouen les despeses per a la difusió del programa i
l’assegurança que la UIB subscriu per cada un dels alumnes i que cobreix tot el
període de pràctiques.
El mes de març de 2005 es publica el primer volum de la col·lecció de cooperació al
desenvolupament i solidaritat, titulat «Aprendre a veure el món: Testimonis de
l’alumnat», que recull diferents experiències de l’alumnat de la Universitat de les Illes
Balears que han fet pràctiques en països empobrits.

8.2.1.3. Voluntariat Universitari en Cooperació al Desenvolupament
Dins el mes d’octubre de 2004 es crea a la UIB la borsa de voluntariat universitari.
De les 350 persones inscrites a la borsa n’hi ha 191 que s’han inscrit dins l’àmbit de
cooperació al desenvolupament.
 Formació del voluntariat en cooperació al desenvolupament
Pel que fa a la formació que es dóna al voluntariat, el 2005 s’ha realitzat un curs de
formació de voluntariat especialitzat en cooperació al desenvolupament de 20
hores de durada, que es va dur a terme entre els dies 25 i 29 d’abril de 2005.
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Al gràfic següent podem observar els diferents estudis dels participants en el curs de
voluntariat en cooperació al desenvolupament.
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Per tal que el voluntariat pogués dur a terme les diferents activitats en matèria de
cooperació al desenvolupament s’ha signat un acord de col·laboració amb les diferents
entitats/ONGD. La relació és la següent:

Entitats de col·laboració en matèria de voluntariat en cooperació al
desenvolupament
Enginyeria sense Fronteres de les Illes Balears
Metges del Món – Illes Balears
Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears
Servicio de Voluntariado Universitario de Nicaragua (SVU)
UNITeS
 Programa d’estades solidàries
A banda de les activitats que el voluntariat en cooperació al desenvolupament realitza
a les diferents entitats, la UIB ha iniciat el programa Estades Solidàries. Aquest
programa consisteix en la realització de voluntariat en països en vies de
desenvolupament. Durant el curs 2004-2005 hi participaren un total de 7 alumnes:
Entitat
Servicio de Voluntariado Universitario (SVU)
Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les
Illes Balears (AAPSIB)


País
Nicaragua
Algèria

Alumnes
1
6

Programa de voluntariat de Nacions Unides UNITeS (The United Nations
Information Technology Service). La UIB s’ha incorporat a la xarxa
d’universitats espanyoles, coordinades per la Universitat Autònoma de Madrid
(UAM), que participen en el programa de voluntariat de Nacions Unides UNITeS
(The United Nations Information Technology Service).

 Jornades de Cooperació al Desenvolupament: en el marc del voluntariat en
cooperació s’han realitzat les I Jornades de Cooperació al Desenvolupament a la
UIB els dies 2 i 3 de març de 2005. Durant aquestes jornades s’han realitzat diverses
activitats com conferències, taules rodones, col·loquis, com per exemple:
• Panel d’experiències «Projectes de cooperació»
• Taula col·loqui «Beques de pràctiques»
• Taula rodona «Formació»
• Taula rodona «Voluntariat en cooperació»
• Panel d’experiències «Sensibilització», que comptà amb la presència de les accions
emmarcades dins els projectes:
 «Apropem el comerç just a la UIB»,
 Cinefòrum, amb la projecció de la pel·lícula Pan y rosas de Ken Loach.
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També en el marc de les Jornades de Cooperació al Desenvolupament es varen fer les
següents exposicions als diferents edificis de la UIB:
 Perú: descoberta i conquesta, organitzada per la UIB i la Direcció General de
Cooperació. Aquesta exposició sorgeix de les experiències de les beques de pràctiques
en països empobrits.
 Etiòpia: tres puntes d’alba, organitzada per la UIB i la Direcció General de
Cooperació. Sorgeix de les beques de pràctiques del Curs d’Especialista
Universitari en Cooperació Internacional.
 Walata, la ciutat de les caravanes, organitzada per la Fundació Solidaritat UB i
fundació Món-3.
 Les lliçons d’una guerra: l’exemple de Bòsnia i Hercegovina, organitzada per
l’ONG Educació i Solidaritat.
 Niños de nadie, ciudad autónoma de Melilla, organitzada per la Universitat
Jaume I.
 Formació en tecnologia de construcció i depuració d’aigües per als enginyers
de la Fundación Vicente Ferrer, Anantapur, Índia, organitzada per Enginyeria
sense Fronteres.
 I tu, consumeixes just?, organitzada per S’Altra Senalla.
 VII Premi Internacional de Fotografia Humanitària, Luis Valtueña,
organitzada per Metges del Món.

8.2.1.4. Premi de recerca sobre cooperació internacional
El premi de recerca vol ser una motivació per als investigadors en un tema que disposa
de pocs recursos dedicats a la recerca. Alhora són objectius d’aquesta acció poder
col·laborar en la formació de futurs investigadors i poder transferir resultats de la
recerca a les pràctiques.
El premi de l’any 2004 es va atorgar a:
Sra. Antònia Rosselló Campins i Sr. Joan Miralles Plantalamor, que presentaren el
projecte «Anàlisi d’experiències de cooperació en turisme sostenible a l’àrea
d’Amèrica Central».
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Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport a projectes de cooperació al
desenvolupament elaborats per equips de la comunitat universitària.
Dins el 2004 es realitzà la I convocatòria d’ajuts i es varen presentar un total de 26
projectes. A continuació figuren els que foren seleccionats per ser finançats a càrrec
del conveni amb la Conselleria de Presidència i Esports de la CAIB.
Aquest projectes foren:
 Curs de formació en tecnologia de materials de construcció, càlcul
d’estructures i depuració d’aigües per als enginyers de la Fundación
Vicente Ferrer (quantitat assignada: 7.509 euros)
Responsable: Antoni Cladera Bohigas (professor del Departament de
Física).
Equip: Ignacio Blasco Domínguez i Leticia Martínez-Gil.
Ubicació: Anantapur (Andra Pradesh, Índia).
Objectius: col·laborar en la formació i el reciclatge dels tècnics de la
construcció que treballen i col·laboren amb la Fundació Vicenç Ferrer a
l’Índia, mitjançant la realització de dos cursos sobre construcció
d’habitatges i sanejament i depuració d’aigües.
Activitats: s’han realitzat dos cursos de formació i s’ha visitat la
construcció de nombrosos edificis, en col·laboració amb els tècnics de la
Fundació. Es va dur a terme una caracterització dels materials emprats
amb l’ajuda de la Universitat JNTU d’Anantapur. Es va estudiar la
tipologia més adequada per a possibles futures depuradores en funció de
les característiques pròpies de la regió. Actualment un estudiant
desenvolupa el projecte de fi de carrera sobre l’edificació a la Fundació.
 Propostes educatives per a una escola democràtica. Projecte de
formació (quantitat assignada: 15.000 euros)
Responsable: M. Isabel Pomar Fiol (professora del Departament de
Ciències de l’Educació).
Equip: Mariano Moragues Ribas de Pina, Margalida Payeras Garí, Elena
Pons Roig, M. Carmen Márquez del Moral, Margalida Mas Coll, Catalina
Gelabert Vives, César Herreros Torres i M. Àngels Borràs Albertí.
Ubicació: Lima (Perú), EDUCALTER, CIDE i Pukllasunchis.
Objectius: facilitar a les escoles implicades en el projecte de formació el
coneixement i la posterior incorporació de propostes educatives que tenen
com a finalitat la formació de persones més reflexives i amb un major
domini de les estratègies que els permetran contribuir a la construcció d’un
món més just i solidari. Aquestes propostes poden contribuir a fer que les
escoles introdueixin en la seva trajectòria d’innovació educativa noves
línies de treball que permetin aprofundir en la construcció d’una escola
democràtica i compromesa amb el seu entorn cultural i social.
Activitats: curs de formació sobre el projecte Filosofia 3/18 (Philosophy
for Children). Curs de formació sobre el llenguatge escrit des d’una

perspectiva constructivista. Visita de tres mestres del Perú de les tres
escoles esmentades a escoles de Mallorca on es desenvolupa el projecte
Filosofia 3/18 i que duen a terme una ensenyança constructivista del
llenguatge escrit.
 Projecte de cooperació en les àrees de salut i educació als
campaments de refugiats sahrauís de la República Sahrauí
Democràtica (RASH) (quantitat assignada: 15.000 euros)
Responsable: M. Lluc Bauzà Amengual (professora del Departament
d’Infermeria i Fisioteràpia).
Equip: M. Esperança Ponsell Vicens, Rafael Sans Sastre, Herminio
Domingo Palomares i Ulrike Steinhäusl Molnar.
Ubicació: Ministeri de Salut Pública de la RASH.
Objectius: oferir suport didàctic a les escoles Ahmed Abdelfetah i Olof
Palme. Aquest objectiu es duu a terme mitjançant dos subprojectes:
subprojecte de formació a l’Escola d’Infermeria Ahmed Abdelfetah
(ensenyament de la infermeria. Programa acadèmic, programa d’ajuda
material i didàctica de les llengües estrangeres); subprojecte de formació
a l’Escola d’Educació Especial Olof Palme (suport didàctic per a
l’atenció de nins cecs i sords i ajuda material).
Activitats: projecte de formació a l’Escola d’Infermeria Ahmed
Abdelfetah en matèria d’ensenyament de la infermeria dins un programa
acadèmic (formació teoricopràctica, revisió i coordinació de les pràctiques
d’Infermeria, coordinació del programa del nin sa a les wilayah,
organització de la formació de postgrau), programa d’ajuda material i
programa sobre didàctica de les llengües estrangeres. Suport didàctic i de
formació a l’Escola Olof Palme per tal de millorar l’atenció educativa dels
infants discapacitats i el seu desenvolupament.
 Elaboració d’un pla de desenvolupament energètic regional:
avaluació de diferents tecnologies renovables per a la seva implantació
(quantitat assignada: 4.475 euros)
Responsable: Víctor Martínez Moll (professor del Departament de Física).
Equip: Andreu Moià Pol i Margalida Ramis Sastre.
Ubicació: illa d’Omepete, Nicaragua (Asociación Teculcán).
Objectius: elaborar un treball de forma conjunta amb l’Asociación
Teculcán, per tal d’identificar i formular de forma preliminar projectes
específics de desenvolupament energètic, adequadament englobats en el
marc del desenvolupament socioeconòmic integral, col·laborant amb les
institucions, els governs municipals, les associacions locals i la societat
civil.
Activitats: recopilació de la informació necessària per disposar d’un
panorama clar i detallat de la situació energètica nacional i local en els
àmbits de legislació i planificació. Recopilació i elaboració de les bases de
dades sobre recursos energètics locals. Recopilació de la informació sobre
les comunitats, els municipis i/o els sectors per tal d’identificar les seves
debilitats i establir prioritats d’actuació. Visita de dues persones de l’equip
del projecte a la zona, amb l’objectiu d’inspeccionar les comunitats amb
problemes energètics específics.

 Desenvolupament de cadenes productives alimentàries sostenibles a
La Puna i Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina) (quantitat
assignada: 11.000 euros)
Responsable: Josep Antoni Tur Marí (professor del Departament de
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut).
Equip: Antoni Pons Biescas, Dora Romaguera Bosch, Norma C. Sammán,
Manuel Óscar Lobo i Analía Mabel Rossi.
Ubicació: Cátedra de Agroindustrias, Facultat d’Enginyeria, Universitat
Nacional de Jujuy (Argentina).
Objectius: millorar la situació socioeconòmica dels habitants de La Puna i
Quebrada de Humahuaca, de la província de Jujuy (Argentina), mitjançant
la consolidació de dues cadenes productives alimentàries sostenibles, que
garanteixin la innocuïtat dels aliments produïts i alhora aportin una
alternativa econòmica que dinamitzi l’economia regional.
Activitats: disseny del registre dietètic, tècniques antropomètriques i
paràmetres bioquímics per mesurar. Formació bàsica i entrenament dels
enquestadors. Elaboració de la taula de composició d’aliments autòctons.
Anàlisi dels resultats del registre dietètic, tècniques antropomètriques i
paràmetres bioquímics. Detecció de dèficits i excessos nutricionals.
Formulació de nous productes suplementats o enriquits. Disseny dels
estudis d’intervenció nutricional.
 Promoció i desenvolupament de les xarxes sensorials (14.516 euros)
Responsable: Sebastià Galmés Obrador (professor del Departament de
Ciències Matemàtiques i Informàtica).
Equip: Ramon Puigjaner Trepat, Gabriel Oliver Codina, Miquel Roca
Adrover, Carlos Juiz García i Carlos Guerrero Tomé.
Ubicació: Universitat del Caire (Egipte).
Objectius: promocionar i desenvolupar les xarxes sensorials dins l’àmbit
de la Universitat del Caire en particular, i de la societat egípcia en general.
Activitats: creació d’un potencial d’activitat docent i de recerca entre els
membres del Departament d’Electrònica i Comunicacions de la Universitat
del Caire. Formació d’estudiants dels darrers cursos de carrera en el camp
de les xarxes sensorials. Inici d’un laboratori de xarxes sensorials que
podrà ser utilitzat tant al nivell formatiu com de recerca. Disseny i
desenvolupament d’un prototip de xarxa sensorial per a una aplicació de
tipus civil com ara el control del trànsit urbà, molt sovint afectat per
problemes de congestió.
Del pressupost de 2005 s’han assignat 76.000 euros per a la II Convocatòria d’Ajuts
de Cooperació al Desenvolupament: projectes de cooperació (publicada l’abril de
2005). S’han rebut un total de dotze projectes, la selecció dels quals s’ha fet durant el
mes de juliol de 2005.

8.2.1.6. Accions de suport a universitats de països en vies de desenvolupament
Pel que fa al suport que des de la UIB es dóna a les universitats de països en vies de
desenvolupament, s’han dut a terme dos projectes en el marc de la xarxa Orión
d’universitats iberoamericanes.

Ambdós projectes són:
1. Gestió Integral de Zones Costaneres (quantitat assignada: 11.500
euros)
Responsable: Isabel Moreno Castillo (professora del Departament de
Biologia).
Ubicació: Universitat Nacional de la Patagònia San Juan Bosco i altres
universitats de la xarxa Orión.
Objectius: impartir el curs de postgrau de Maneig Integral Costaner a les
seus de Puerto Madryn i de Trelew de la Universitat Nacional de la
Patagònia San Juan Bosco els mesos de setembre de 2004 i maig de 2005,
i en altres universitats argentines. Publicar un llibre amb els continguts del
curs i els casos d’estudi desenvolupats pels alumnes. Col·laborar en
l’estudi del correcte maneig costaner de la zona de la Patagònia austral.
Activitats: curs teoricopràctic, amb classes teòriques, estudi de casos,
discussions dirigides, sortides al camp i treball tutelat a distància a través
de la xarxa informàtica desenvolupada per Orión. Els continguts del curs
són els següents:  La costa com a sistema.  Ecosistemes costaners. 
Recursos costaners.  Usos i efectes.  La costa com a recurs. 
Impactes de l’home sobre la costa.  Mecanismes de maneig.  Actors i
aspectes econòmics i ètics.
Resultats: la part presencial del curs es va fer a Puerto Madryn el mes de
setembre de 2004. La segona part tindrà lloc el mes de maig de 2005, com
també el curs a la seu de Trelew. Es va aprofitar l’estada a Puerto Madryn
per fer unes conferències col·loqui, xerrades sobre temes costaners i bones
pràctiques ambientals en relació amb la costa; sobre maneig costaner i
turisme a la municipalitat de Puerto Madryn. Actualment el grup
d’alumnes treballa en un pla de maneig costaner de la zona, coordinats pel
professor José Luis Esteves, de la Universitat San Juan Bosco, i la
professora Isabel Moreno, de la UIB.
2. Projecte de formació en Infermeria. En col·laboració amb la
Universitat Autònoma Juan Misael Saracho de Tarija (Bolívia)
(quantitat assignada: 8.500 euros)
Responsable: Pilar Sánchez-Cuenca (Departament d’Infermeria i
Fisioteràpia).
Ubicació: Departament d’Infermeria i Salut Pública de la Universitat
Autònoma Juan Misael Saracho de Tarija (Bolívia) i Departament
d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB.
Objectius: assessorar en el desenvolupament de programes
d’ensenyament de les atencions a pacients amb càncer. Intercanviar
experiències entre professorat del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.
Assessorar en el disseny d’un curs de gestió de serveis d’infermeria.
Activitats: assessorament per a la creació d’una base de dades del càncer
a la regió de Tarija (Bolívia). Elaboració d’un curs d’iniciació a l’atenció
dels pacients amb càncer. Elaboració d’un curs d’iniciació a la gestió dels
serveis oncològics. Intercanvi de professorat i alumnat entre les
universitats Autònoma Juan Misael Saracho de Tarija i de les Illes Balears.

Elaboració d’un curs d’Especialista Universitari en Gestió de Serveis
d’Infermeria.

8.2.1.7. Activitats temàtiques d’informació, documentació i divulgació.
S’ha fet una primera acció en aquest àmbit que té com a objectiu crear i compartir
coneixements que siguin rellevants per a la cooperació al desenvolupament a les
Balears. La temàtica objecte de treball és el turisme sostenible.
Dins l’any 2004 s’han elaborat criteris per avaluar projectes de cooperació al
desenvolupament en l’àmbit del turisme pel que fa la viabilitat, la sostenibilitat i les
repercussions econòmiques i ambientals dels projectes.

8.2.2. Programes propis: 0,7% del pressupost d’ingressos propis de la UIB
En el marc del 0,7% del pressupost de 2004 de la UIB, es varen realitzar les activitats
següents:
8.2.2.1. Subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament.
La UIB va donar suport a la convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació finançant
amb 15.000 euros el projecte:
Projecte de cooperació entre la UIB i la Reserva de la Biosfera Sierra
del Rosario (Cuba) per desenvolupar accions en la gestió i l’educació
ambiental (15.000 euros)
Responsable: Joan Rita Larrucea (professor del Departament de Biologia).
Equip: Alícia Bauzà van Slingerlandt, Augusto de Jesús Martínez Zorrilla
i Maritza García García.
Ubicació: Centro Nacional de Áreas Protegidas Sierra del Rosario (Cuba).
Objectius: contribuir a la millora del maneig de la Reserva de la Biosfera
Sierra del Rosario a través de la introducció de millores tecnològiques i
noves experiències de treball.
Activitats: realització de tallers sobre educació ambiental. Impartir
conferències sobre educació ambiental i característiques de la Reserva.
Realització d’activitats d’educació ambiental. Disseny i impressió de
cartells i desplegables sobre la Reserva de la Biosfera. Elaboració i
instal·lació de cartells d’orientació als camins ecològics i altres àrees de la
Reserva. Preparació d’especialistes per al maneig del sistema d’informació
geogràfica (SIG). Delimitació de l’àrea amb GPS. Actualitzar el pla de
maneig de la Reserva de la Biosfera. Adquisició d’equips de comunicació i
muntar el sistema. Processar informació per introduir el SIG. Realitzar una
visita d’intercanvi d’especialistes de les Balears a Cuba i de Cuba a les
Balears.
I finançar amb 484 euros una part del projecte: Promoció i
desenvolupament de les xarxes sensorials (la resta del projecte la finança
el conveni signat amb la Conselleria de Presidència i Esports: 14.516
euros), que ha estat descrit anteriorment a l’apartat 8.2.1.5.

8.2.2.2. Convocatòria d’ajuts de cooperació al desenvolupament: accions de formació
i sensibilització.
Del pressupost de 2004 es varen destinar 10.680 euros per a la I Convocatòria
d’Ajuts de Cooperació al Desenvolupament: accions de formació i sensibilització
(publicada l’abril de 2004), adreçada a donar suport a activitats organitzades per
alumnat, professorat i personal d’administració i serveis de la UIB.
Es varen rebre un total de catorze propostes, de les quals en varen ser
seleccionades vuit, que tenien com a objectius principals:
 Mostrar la realitat dels països en vies de desenvolupament i/o fomentar
la solidaritat envers aquests països entre la comunitat universitària de la
UIB en particular i també entre la societat de les Illes.

 Difondre activitats realitzades per diferents membres de la comunitat
universitària de la UIB.

Els projectes seleccionats són els següents:
Cicle de conferències sobre conflictes bèl·lics en el món actual (quantitat
assignada: 1.500 euros)
Responsable: Educació i Solidaritat, en col·laboració amb Oikos, Acció
Ciutadana per la Pau i l'Equitat i el Departament de Filosofia i Treball Social de la
UIB.
Ubicació: Universitat de les Illes Balears.
Objectius: treballar pel respecte dels drets humans en un món més just, implicanthi per aconseguir-ho la ciutadania de la nostra societat a partir de l’anàlisi i la
reflexió de la realitat present en altres regions del món. Sensibilitzar i formar la
població universitària de les Illes Balears sobre la prevenció i resolució de
conflictes, el desarmament, la cultura de la pau i conflictes armats oblidats, i
impulsar la seva participació en iniciatives i/o campanyes per la construcció de la
pau, amb una relació directa entre col·lectius balears i d’altres regions.
Activitats: conferències i exposicions.
Cinefòrum per a la globalització social (quantitat assignada: 1.500 euros)
Responsable: Patrícia Ferrà Coll (professora del Departament de Ciències de
l’Educació).
Equip: J. Roberto Peñalver García, Alejo R. Cabeza Obrador, Margalida Garau
Tomàs, Domènec Garcias Gomila, Bartomeu Alorda Ladària, Sebastià J. Moll
Valentí, Iván J. de Paúl Bernal i Miquel Llabrés Grau.
Ubicació: Universitat de les Illes Balears.
Objectius: sensibilització, conscienciació i formació de la població universitària i
de fora de la Universitat sobre la realitat dels països en vies de desenvolupament,
sobre la connexió entre la seva realitat i la dels països desenvolupats i sobre la
necessitat urgent d’actuar per construir un món més just i respectuós amb les
persones i amb l’entorn. Es pretén treballar aquests temes a través de les diferents
sessions de cinefòrum amb la participació d'experts dels diferents àmbits tractats
(drets humans, problemàtica social, medi ambient, immigració, etc.).
Activitats: projecció de pel·lícules i debats temàtics en relació amb la pel·lícula.
Educar per a la convivència. La interculturalitat com a valor (quantitat
assignada: 780 euros)
Responsable: Fernanda Caro Blanco (professora del Departament de Filosofia i
Treball Social).
Equip: Arnau Socies, Aida Gessamí Barceló, M. Magdalena Albertí, Eva M.
Siquier Fiol, Carles Manera Frontera, Juan E. Díaz Jorge, Joana Gual Frau i Pere
Polo Fernández.
Ubicació: Universitat de les Illes Balears.
Objectius: sensibilitzar la comunitat universitària amb l’objectiu que la
coexistència es plantegi com una convivència fructífera i enriquidora, basada en
l’intercanvi entre persones o grups de diferents cultures, vivències i procedències.
Activitats: conferències, debats i taules rodones a les Jornades sobre Diversitat
Cultural, Educació i Ciutadania.
Jornades sobre Dret Internacional Humanitari (quantitat assignada: 1.500
euros)

Responsable: Alexandre Miquel Novajra (professor del Departament de Filosofia
i Treball Social).
Equip: Joana Gual Frau, Fernanda Caro, Juan E. Díaz Jorge, Arnau Socies, Aida
G. Barceló, M. Magdalena Albertí, Eva M. Siquier Fiol, Carles Manera, Marcelo
Unamuno Miera i professors del Centre d’Estudis de Dret Internacional
Humanitari (Creu Roja Espanyola).
Ubicació: UIB, edifici Ramon Llull.
Objectius: formar membres de la comunitat universitària i persones interessades
en general sobre el Dret internacional humanitari, incidint en la seva
sensibilització en aquest aspecte. Arribar al nombre més alt possible de persones
de la comunitat universitària. Incidir en el canvi de posicions i actituds vers la
vulneració dels drets humans arreu del món.
Activitats: conferències, taula rodona, exposicions i projeccions.
Les reserves de la biosfera a Cuba, un exemple de desenvolupament
sostenible (quantitat assignada: 1.500 euros)
Responsable: Joan Rita Larrucea (professor del Departament de Biologia).
Equip: Alícia Bauzà van Slingerlandt.
Ubicació: UIB i seu del Consell Insular de Menorca.
Objectius: obrir un canal de comunicació efectiu entre les reserves de la biosfera
cubanes, la Reserva de Biosfera de Menorca i el personal de la UIB. Divulgar la
realitat de les reserves de la biosfera cubanes. Mostrar als representants cubans les
experiències desenvolupades a l’illa de Menorca. Planificar un projecte conjunt
entre les dues reserves de la biosfera.
Activitats: cicle de conferències
Assignatura de lliure configuració Tecnologia per al Desenvolupament
Humà: Processos Participatius (quantitat assignada: 900 euros)
Responsable: Víctor Martínez Moll (professor del Departament de Física).
Equip: Andreu Moià Pol, Antoni Cladera i Margalida Maria Ramis Sastre.
Ubicació: Universitat de les Illes Balears.
Objectius: reflexionar sobre la relació entre desenvolupament humà i la
tecnologia.
Aprofundir i aportar elements per a la reflexió sobre el paper de la tècnica i la
tecnologia en el desenvolupament humà i sostenible. Proporcionar eines per al
treball en equip des d’un vessant de foment de la participació i l’aprenentatge,
especialment en el context de la cooperació internacional per al desenvolupament.
Apropar als estudiants diferents experiències de processos de desenvolupament
local/regional des d’una perspectiva tecnològica.
Activitats: impartida durant el segon quadrimestre, destinada a tot l’alumnat,
consta de 4,5 crèdits. Metodologia participativa, en la qual el professor realitzarà
una breu introducció a cada un del temes per després proposar una sèrie de
materials d’estudi i/o activitats per realitzar que es discutiran en sessions
posteriors.
Assignatura de lliure configuració Economia, Desenvolupament i Cooperació
(quantitat assignada: 1.500 euros)
Responsable: Antoni Sierra Rincón (professor del Departament d’Economia
Aplicada).
Ubicació: Universitat de les Illes Balears.

Objectius: tractar la problemàtica del desenvolupament i de la pobresa als països
de l’anomenat Tercer Món, des d’una perspectiva social i econòmica. Per poder
comprendre el món de la cooperació i poder actuar-hi, s’han de tenir nocions
bàsiques dels fenòmens econòmics que incideixen en les condicions de vida de les
persones: només així es poden proposar mesures que siguin sostenibles en el
temps.
El temari es divideix en quatre eixos: la definició i els indicadors del
desenvolupament; els factors econòmics que incideixen en la problemàtica
(població, activitat productiva, medi ambient, comerç internacional i finances);
repàs històric de les diferents teories econòmiques que ofereixen explicacions i
solucions al problema de la pobresa; i esquema i funcionament del món de la
cooperació internacional (agents principals, actuacions i pràctiques habituals).
Activitats: els dimarts i els dijous de 14 a 15.30 hores (segon quadrimestre),
destinades a tot l’alumnat, consten de 4,5 crèdits. La metodologia de treball es
basa en classes magistrals en les quals es valora de forma especial la participació
dels alumnes. Aquestes sessions es combinaran amb la participació d’especialistes
externs. Per avaluar l’alumnat es tindrà en compte l’assistència, un treball
individual i un petit examen final.
Del pressupost de 2005 s’han assignat 12.000 euros per a la II Convocatòria d’Ajuts
d’Accions de Formació i Sensibilització (publicada l’abril de 2005). S’han rebut un
total de nou projectes, la selecció dels quals s’ha fet durant el mes de juliol de 2005.

8.2.2.3. Accions amb els fons insulars de cooperació
En data 18 d’octubre de 2004 es va signar l’acord de col·laboració entre la UIB i el
Fons Menorquí de Cooperació, el Fons Pitiús de Cooperació i el Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació per fomentar activats conjuntes de cooperació.
En el marc d’aquest acord, s’ha aprovat per 2005 una dotació de 6.000 euros per cobrir
part de les despeses de l’alumnat i professorat participants del Programa de
Voluntariat (concretament amb Nicaragua).
8.2.2.4. Participació en òrgans col·legiats i comissions
El Vicerectorat de Relacions Exteriors és membre de:
 La Comissió de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Institut Joan Lluís
Vives.
 La Comissió de Cooperació al Desenvolupament del CEURI.
 El Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears.
 El Fons Menorquí de Cooperació, el Fons Pitiús de Cooperació i el Fons Mallorquí
de Solidaritat i Cooperació en qualitat de soci.
 La Comissió Executiva del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.

8.2.3 Programa de voluntariat universitari
El mes d’octubre de 2004 es crea la borsa de voluntariat universitari, que té com a
objectiu implicar un ampli ventall de persones joves en activitats de voluntariat.

Les dades actuals de la borsa són:

Alumnat
286

Borsa de voluntariat del curs 2004-2005
PDI
PAS
Exalumnat
6
12
46

Total
!Error de
sintaxis, (
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2%

3%
13%

Alumnat
PDI
PAS
Exalumnat

82%
•

La relació dels acords de col·laboració signats amb diferents entitats, per tal que el
voluntariat pugui realitzar les activitats, és la següent:
ENTITATS DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE VOLUNTARIAT

Enginyeria sense Fronteres de les Illes Balears
Associació Camí
Associació de Pares de Nins Autistes de les Balears
Metges del Món – Illes Balears
Associació d'Amics dels Parcs (ABAP)
Associació de Mares de Discapacitats de les Balears
Projecte Home
Alas (Associació de Lluita Antisida de les Illes Balears)
Associació de Pares de Nins amb Càncer de les Balears (ASPANOB)
Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC)
Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB)
Confederació General del Treball (CGT)
Associació Jovent-Segle XXI

•

Es va realitzar la I Convocatòria de Places de Voluntariat i Cursos de Formació de
Voluntariat

Entitat
Programa
Places
Àmbit d’actuació: Atenció a persones amb discapacitat
ASSOCIACIÓ CAMÍ
3
PUNT DE TROBADA
Activitats d’oci i temps
lliure
3
OCI
AMADIBA
OCI, TEMPS LLIURE
(Associació de Mares de
Discapacitats
de
les
Balears)
AMADIP. ESMENT
SERVEI
D’OCI
I
VACANCES
GASPAR HAUSER
OCI I TEMPS LLIURE
Àmbit d’actuació: Medi ambient
ABAP
ACTIVITATS AL PARC
NATURAL DE
L’ALBUFERA
D’ALCÚDIA
Àmbit d’actuació: Salut
ASPANOB
VISITA HOSPITALÀRIA
(Associació de Pares de MALETÍ DEL
Nins amb Càncer de les VOLUNTARIAT
Balears)
METGES DEL MÓN
MIGRA
(acompanyament
d’usuàries)
UNITAT MÒBIL
(intercanvi de xeringues i
tallers)
ACOLLIDA, CENTRE
D’ATENCIÓ
SOCIOSANITÀRIA
PROJECTE HOME
ADMINISTRACIÓ,
BALEARS
CENTRE D’ACOLLIDA I
(suport administratiu)
Entitat
Programa
ADMINISTRACIÓ
CENTRE D’ACOLLIDA II
(suport informàtic)
CENTRE D’ACOLLIDA I
(acompanyament d’usuaris)
CENTRE D’ACOLLIDA II
(entrevistes de seguiment)
CENTRE D’ACOLLIDA

Indeterminades

Indeterminades
Indeterminades
15

15

2

2

2

1

Places
1

3
3
Indeterminades

III
(tallers de temps lliure)
CASA
OBERTA
(Binissalem)
(acompanyament d’usuaris)
Àmbit d’actuació: Cooperació al desenvolupament
Enginyeria
sense ACTIVITATS
DE
Fronteres
SENSIBILITZACIÓ
DE
L’ASSOCIACIÓ ESF-2005
Associació d’Amics del ESTADA
ALS
Poble Sahrauí - Illes CAMPAMENTS
DE
Balears
TINDOUF
Santa
Maria
sense CONSERVACIÓ DE LA
Fronteres
FAUNA A L’AMAZÒNIA
PERUANA
Servicio de Voluntariado SERVICIO DE
Universitario - Nicaragua VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO
UNITeS
Programa UNITeS, accions
(Servei d’Informació
encaminades a disminuir la
Tecnològica de les Nacions «bretxa digital»
Unides)
Instituto de Promoción
ENFORTIMENT DE
Humana (SomotoCAPACITATS LOCALS
Nicaragua)
Àmbit d’actuació: Inserció social
CGT
ACOLLIDA
(confederació General del
D’IMMIGRATS
Treball)
Associació
Jovent-Segle ALFABETITZACIÓ
XXI
INFORMÀTICA PER A
NINS/NINES
SUPORT ESCOLAR PER
A NINS/NINES AMB
DIFICULTATS
FAMILIARS I
SOCIOECONÒMIQUES
ESTUDI DE
NECESSITATS DE LES
PERSONES MAJORS DEL
BARRI DE SA
INDIOTERIA
ACTIVITATS DE
SUPORT A LA
FORMACIÓ
MEDIAMBIENTAL DE
NINS I NINES EN UNA
GRANJA ESCOLA

3

1

15

2

4

Indeterminades

7

Indeterminades

Indeterminades

Indeterminades

Indeterminades

Indeterminades

8.2.3.1 Formació del voluntariat
Pel que fa a la formació que es dóna al voluntariat, el 2005 s’han realitzat dues
edicions del Curs de Formació Bàsica en Voluntariat, de 10 hores de durada, que es
va dur a terme entre els dies 14 de març i 8 d’abril, i el Curs de Formació de
Voluntariat Especialitzat: Discapacitat, de 20 hores de durada, que es va dur a
terme entre els dies 11 i 15 d’abril de 2005.
Dades dels cursos de formació de voluntariat bàsica i
de discapacitat
Places
50
Inscripcions
70
Realització del curs
45

Al gràfic següent podem observar els diferents estudis dels participants en els cursos
de voluntariat:
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6
2
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8.2.4 Observatori per a la igualtat d’oportunitats

La Universitat de les Illes Balears va aprovar el gener de 2004 la creació de
l’Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats per analitzar i difondre la igualtat
d’oportunitats en el marc universitari. Aquesta és una experiència pionera a l’Estat
espanyol impulsada pel Vicerectorat de Relacions Exteriors de la UIB.
Per garantir la continuació d’aquesta línia de treball, el febrer de 2005 la Universitat
de les Illes Balears va establir un conveni de col·laboració amb l’Institut de Serveis

Socials i Esportius de Mallorca en què s’estableix que l’àmbit principal de cooperació
és l’Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats.
Àmbits d’actuació i objectius
Les finalitats i accions d’aquest observatori se centren en tres àmbits relacionats amb
tota la comunitat universitària (alumnes, personal docent i investigador i personal
d’administració i serveis):



Persones amb discapacitat.
Persones pertanyents a grups desafavorits socialment i/o amb risc
d’exclusió social.

Gènere (àmbit transversal).

Els objectius principals de l’Observatori són els següents:


Recaptar, analitzar i difondre informació periòdica i sistemàtica
sobre la situació en els tres àmbits d’actuació esmentats.

Visibilitzar i, si cal, proposar actuacions concretes per millorar la
situació en cada un dels àmbits, amb l’objectiu final d’assolir la plena igualtat
d’oportunitats per a aquests grups en l’accés a la UIB, en el si de la comunitat
universitària i en la posterior inserció sociolaboral.

Algunes de les activitats desenvolupades durant el curs 2004-2005









Elaboració i publicació del primer informe de situació en matèria
d’igualtat d’oportunitats.
Creació i posterior actualització de la pàgina web de l’Observatori
(www.uib.es/observatori/igualtat).
Amb l’objectiu de donar a conèixer les funcions i els serveis de
l’Observatori i per establir canals de comunicació i cooperació, hem establert
contacte amb la resta d’universitats espanyoles i amb els organismes i
programes propis de la nostra universitat.
Presentació del primer informe de situació en diferents estudis de la
nostra universitat (Filologia Anglesa, Treball Social, Infermeria, Mestre, Ed.
Infantil, Psicologia i UOM), al curs «El feminisme a la societat actual. La
implantació dels mecanismes d’igualtat» i a la IX Universitat d’Estiu d’Estudis
de Gènere.
Atendre les diferents consultes i suggeriments que ens han arribat
durant aquest darrer curs i donar-hi resposta.
Creació d’un servei de préstec a la nostra pàgina web oferint articles
d’investigació i de premsa que tenim recopilats a l’Observatori.

Organització i recursos
Les persones responsables de l’Observatori són:


Direcció i coordinació: Esperança Bosch Fiol.



Responsables, respectivament, de cada un dels tres grups esmentats
(tots, membres de la comunitat universitària): Victòria Ferrer Pérez, Margalida
Capellà Roig i José Luis Ortego Hernando.



Personal adscrit: Capilla Navarro Guzmán i Raquel Jiménez
Rodríguez, becàries que realitzen tasques de suport a les activitats de
l’Observatori.

8.3.

PROJECTES EXTERIORS

8.3.1.

Càtedra Sol Meliá d’Estudis Turístics

En el marc d’aquesta càtedra rebem anualment 60.000 euros, dels quals 12.000 es
destinen a l’edició anual del Premi Internacional d’Estudis Turístics Gabriel Escarrer i
48.000 a la realització d’accions relacionades amb l’activitat turística.
La senyora Elisabeth Valle Valle, professora ajudant del Departament d’Economia
Aplicada de la UIB, va ser la guardonada amb el II Premi Internacional d’Estudis
Turístics Gabriel Escarrer pel seu treball titulat «Models multisectorials aplicats a
l’economia balear».
La convocatòria del III Premi Internacional d’Estudis Turístics Gabriel Escarrer és
oberta fins al dia 30 de setembre de 2005.
Pel que fa a les accions finançades per aquesta càtedra, a la tercera convocatòria, que
es va resoldre el 14 de gener de 2005, es varen seleccionar les accions següents: Curs
de Sistemes de Gestió Mediambiental de l’Empresa Turística; Jornades d’Empresa;
seminari i jornada «Les responsabilitats dels directors d’hotel enfront d’empleats i
clients»; seminari «L’outsourcing com a opció estratègica de les empreses
turístiques».

8.3.2.

Observatori de la Mediterrània

9.

L’Observatori de la Mediterrània és fruit d’un conveni de col·laboració entre
la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i
Formentera; Sa Nostra; i la UIB.

Durant el curs acadèmic 2004-2005 s’ha organitzant un curs d’expert universitari en
Internacionalització de l’Empresa.

8.2. COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT
Durant el curs 2004-2005 s’ha ampliat la tasca de la UIB en l’àmbit de la cooperació
al desenvolupament i la solidaritat. Si durant el curs 2003-2004 es crearen el Programa
de Voluntariat i l’Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats, i el pressupost de 2004
va incloure per primera vegada una partida per al Programa de Voluntariat, el curs
2004-2005 s’ha avançat en la línia de consolidar els programes existents i
d’incrementar l’assignació de recursos interns i externs. Així, el pressupost de 2005 ha
inclòs per primera vegada una partida específica per a l’Observatori per a la Igualtat
d’Oportunitats i ha incrementat la destinada al Programa de Voluntariat. També per a
l’exercici de 2005 s’ha incrementat el finançament extern dels programes de
cooperació al desenvolupament i el del Programa de Voluntariat i s’ha iniciat el
finançament extern de l’Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats.

Com a resultat de tot això i com a reflex de la voluntat decidida de la UIB de
consolidar el seu paper com a universitat compromesa amb l’educació en els valors de
la solidaritat, la llibertat, la democràcia, la justícia i la igualtat, el Consell de Direcció
de la UIB va aprovar (en sessió de 10 de maig) la creació de l’Oficina de Cooperació
al Desenvolupament i Solidaritat.
PROGRAMES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Els programes de cooperació al desenvolupament inclouen un ampli ventall
d’activitats de formació, sensibilització, recerca i divulgació. Aquests programes es
fan en el marc del conveni de col·laboració amb el Govern balear i del 0,7% del
pressupost d’ingressos propis que la UIB dedica a la cooperació.
8.2.1. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL GOVERN BALEAR EN
MATÈRIA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
La UIB i el Govern balear han signat, des de l’any 2001, quatre convenis de
col·laboració en matèria de cooperació al desenvolupament. Els tres objectius
essencials són millorar les condicions de vida i de treball dels països menys
desenvolupats, enfortint els sistemes universitaris d'aquests països i promocionant la
formació dels recursos humans, així com participar en la recerca per al
desenvolupament; desenvolupar el sentiment de solidaritat i els hàbits de consum,
comerç i producció justs i responsables, des d'una perspectiva sostenible de
desenvolupament; i coordinar actuacions entre distints agents de la cooperació al
desenvolupament.
La majoria d’accions realitzades durant el curs 2004-2005 corresponen al conveni de
2004, si bé durant aquest curs s’ha signat el conveni de 2005 i s’han iniciat una part de
les accions del dit conveni. Per aquest motiu, la memòria inclou activitats realitzades
i/o en curs de realització en el marc dels dos convenis.
La quantitat assignada al conveni de 2004 fou de 350.000 euros, i la del conveni de
2005, de 380.000 euros.

8.2.1.2Accions de formació

 Curs de postgrau d’Especialista Universitari en Cooperació Internacional
Títol de postgrau de la UIB (25 crèdits). Durant l’any 2004-2005 s’ha fet la tercera
edició d’aquest curs, que té com a objectiu formar aquelles persones que hagin
d’assolir la responsabilitat d’identificar, formular, executar i avaluar intervencions als
països menys afavorits, començant per donar les bases conceptuals, econòmiques i
socials de la cooperació, fins a arribar a les eines metodològiques i operatives que es
tenen.
En el marc del conveni de 2004, a més de les classes presencials, s’inclou l’elaboració
i edició de materials del curs i beques per fer pràctiques.

Al curs hi han participat 38 alumnes i 33 professors.
 Seminari Mediterrani sobre Desenvolupament Internacional
La tercera edició d’aquest seminari es va realitzar els dies 27 i 28 de setembre de 2004
amb el títol «La tragèdia d’Àfrica». Aquest seminari és fòrum obert de debat en el qual
participen investigadors nacionals i internacionals per analitzar i debatre el paper de
les polítiques macro i microeconòmiques en el futur dels països en vies de
desenvolupament.
 Cursos de curta durada
Durant el curs 2004-2005 es varen realitzar els cursos següents:
 «La cooperació al desenvolupament: conceptes bàsics»
 «Drets humans i situacions de conflicte en el món»
 «Curs monogràfic de logística»
 «Elaboració de webs per a ONGD»
A la taula que segueix figuren les dades de participació i la durada dels diferents
cursos:
Participants
Cooperació al desenvolupament
Drets humans i situacions...
Curs monogràfic de logística
Elaboració de webs de les ONGD
TOTAL

Professorat
5
11
4
5
25

Alumnat
27
30
16
26
99

Durada
20 hores
20 hores
40 hores
40 hores



A aquestes activitats formatives hem d’afegir la preparació durant l’any 2004 del
«Curs de gestió mediambiental de l’activitat turística».
Aquest curs està emmarcat dins el programa Azahar de cooperació en temes
mediambientals a la Mediterrània, promogut per l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional (AECI). Es durà a terme a Palma del 14 al 19 de novembre de 2005.
8.2.1.2. Beques per a la realització de pràctiques d'alumnes de la UIB en
països en vies de desenvolupament
Durant el curs acadèmic 2004-2005 es varen concedir 32 beques per dur a terme
pràctiques.
BEQUES PER A PRÀCTIQUES EN PAÏSOS EMPOBRITS. CURS 2004-2005
ESTUDIS

Enginyeria Tècnica
Industrial. Especialitat
d’Electrònica

NRE.
D’ALUMNE
S
1

DESTINACIÓ

Nicaragua

Fisioteràpia
Fisioteràpia
Infermeria
Mestre. Educació Física
Mestre. Educació Física
Mestre. Educació Infantil
Mestre. Educació Musical
Mestre. Educació Musical
Mestre. Educació
Primària
Mestre. Educació
Primària
Mestre. Llengua
Estrangera
Treball Social
Treball Social
Treball Social
BECA DE POSTGRAU
Treball Social

2
2
1
3
3
1
1
1
2

Brasil
Xile
Marroc
Marroc
Perú
Perú
Perú
Marroc
Perú

3

Marroc

1

Marroc

4
3
3

Marroc
Guatemala
El Salvador

1

Nicaragua

Evolució del programa
En aquest gràfic podem observar el total de beques concedides per curs acadèmic:

1 2 0 % 5 ( ' ( % ( 4 8 ( 6 & 2 1 & ( ' ,' ( 6 3( 5 & 8 5 6
35
30
25
20
15
10
5
0
2004-2005

2003-2004

2002-2003

2001-2002

Pel que fa als països on l’alumnat realitza les pràctiques, podem observar que el major
nombre de beques són al Marroc i al Perú.
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Aquest gràfic ens mostra el nombre d’alumnes segons els estudis i el curs acadèmic:
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* EU COOP INT: curs d’Especialista Universitari en Cooperació Internacional.
Pel que fa al tipus de pràctiques, les més habituals són les que corresponen al
Pràcticum dels estudis corresponents, seguides per les que es convaliden per crèdits de
lliure configuració i les que corresponen a projectes de fi de carrera.
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Al gràfic següent, sobre la distribució per sexe de tot l’alumnat que ha participat i
participa en el programa, podem observar que la majoria de participants són dones.
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L’increment en el nombre de places de beques de pràctiques ha comportat alhora un
augment en les partides pressupostàries. Així el curs 2001-2002 s’hi varen destinar
2.000.000 de pessetes; el curs 2002-2003: 14.425 euros; el curs 2003-2004: 18.000
euros; el curs 2004-2005: 48.000 euros i el curs 2005-2006 s’han pressupostat 52.500
euros. Dins aquestes partides s’inclouen les despeses per a la difusió del programa i
l’assegurança que la UIB subscriu per cada un dels alumnes i que cobreix tot el
període de pràctiques.
El mes de març de 2005 es publica el primer volum de la col·lecció de cooperació al
desenvolupament i solidaritat, titulat «Aprendre a veure el món: Testimonis de
l’alumnat», que recull diferents experiències de l’alumnat de la Universitat de les Illes
Balears que han fet pràctiques en països empobrits.
8.2.1.3. Voluntariat Universitari en Cooperació al Desenvolupament


Dins el mes d’octubre de 2004 es crea a la UIB la borsa de voluntariat
universitari.

De les 350 persones inscrites a la borsa n’hi ha 191 que s’han inscrit dins l’àmbit de
cooperació al desenvolupament.


Formació del voluntariat en cooperació al desenvolupament

Pel que fa a la formació que es dóna al voluntariat, el 2005 s’ha realitzat un curs de
formació de voluntariat especialitzat en cooperació al desenvolupament de 20
hores de durada, que es va dur a terme entre els dies 25 i 29 d’abril de 2005.
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Al gràfic següent podem observar els diferents estudis dels participants en el curs de
voluntariat en cooperació al desenvolupament.
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Per tal que el voluntariat pogués dur a terme les diferents activitats en matèria de
cooperació al desenvolupament s’ha signat un acord de col·laboració amb les diferents
entitats/ONGD. La relació és la següent:

Entitats de col·laboració en matèria de voluntariat en cooperació al
desenvolupament
Enginyeria sense Fronteres de les Illes Balears
Metges del Món – Illes Balears
Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears
Servicio de Voluntariado Universitario de Nicaragua (SVU)
UNITeS
 Programa d’estades solidàries
A banda de les activitats que el voluntariat en cooperació al desenvolupament realitza
a les diferents entitats, la UIB ha iniciat el programa Estades Solidàries. Aquest
programa consisteix en la realització de voluntariat en països en vies de
desenvolupament. Durant el curs 2004-2005 hi participaren un total de 7 alumnes:
Entitat
Servicio de Voluntariado Universitario (SVU)
Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les
Illes Balears (AAPSIB)


País
Nicaragua
Algèria

Alumnes
1
6

Programa de voluntariat de Nacions Unides UNITeS (The United Nations
Information Technology Service). La UIB s’ha incorporat a la xarxa
d’universitats espanyoles, coordinades per la Universitat Autònoma de Madrid
(UAM), que participen en el programa de voluntariat de Nacions Unides UNITeS
(The United Nations Information Technology Service).

 Jornades de Cooperació al Desenvolupament: en el marc del voluntariat en
cooperació s’han realitzat les I Jornades de Cooperació al Desenvolupament a la
UIB els dies 2 i 3 de març de 2005. Durant aquestes jornades s’han realitzat diverses
activitats com conferències, taules rodones, col·loquis, com per exemple:
• Panel d’experiències «Projectes de cooperació»
• Taula col·loqui «Beques de pràctiques»
• Taula rodona «Formació»
• Taula rodona «Voluntariat en cooperació»
• Panel d’experiències «Sensibilització», que comptà amb la presència de les accions
emmarcades dins els projectes:
 «Apropem el comerç just a la UIB»,
 Cinefòrum, amb la projecció de la pel·lícula Pan y rosas de Ken Loach.

Amb una participació de:
I JORNADES DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
ANY
2005
ALUMNES
37
PDI
16
PAS
1
ALTRES
7
PONENTS
35
MODERADORS
5
TOTAL
101

També en el marc de les Jornades de Cooperació al Desenvolupament es varen fer les
següents exposicions als diferents edificis de la UIB:
 Perú: descoberta i conquesta, organitzada per la UIB i la Direcció General de
Cooperació. Aquesta exposició sorgeix de les experiències de les beques de pràctiques
en països empobrits.
 Etiòpia: tres puntes d’alba, organitzada per la UIB i la Direcció General de
Cooperació. Sorgeix de les beques de pràctiques del Curs d’Especialista
Universitari en Cooperació Internacional.
 Walata, la ciutat de les caravanes, organitzada per la Fundació Solidaritat UB i
fundació Món-3.
 Les lliçons d’una guerra: l’exemple de Bòsnia i Hercegovina, organitzada per
l’ONG Educació i Solidaritat.
 Niños de nadie, ciudad autónoma de Melilla, organitzada per la Universitat
Jaume I.
 Formació en tecnologia de construcció i depuració d’aigües per als enginyers
de la Fundación Vicente Ferrer, Anantapur, Índia, organitzada per Enginyeria
sense Fronteres.
 I tu, consumeixes just?, organitzada per S’Altra Senalla.
 VII Premi Internacional de Fotografia Humanitària, Luis Valtueña,
organitzada per Metges del Món.

8.2.1.4. Premi de recerca sobre cooperació internacional
El premi de recerca vol ser una motivació per als investigadors en un tema que disposa
de pocs recursos dedicats a la recerca. Alhora són objectius d’aquesta acció poder
col·laborar en la formació de futurs investigadors i poder transferir resultats de la
recerca a les pràctiques.
El premi de l’any 2004 es va atorgar a:
Sra. Antònia Rosselló Campins i Sr. Joan Miralles Plantalamor, que presentaren el
projecte «Anàlisi d’experiències de cooperació en turisme sostenible a l’àrea
d’Amèrica Central».

8.2.1.5. Convocatòria d’ajuts per realitzar projectes de cooperació al
desenvolupament
Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport a projectes de cooperació al
desenvolupament elaborats per equips de la comunitat universitària.
Dins el 2004 es realitzà la I convocatòria d’ajuts i es varen presentar un total de 26
projectes. A continuació figuren els que foren seleccionats per ser finançats a càrrec
del conveni amb la Conselleria de Presidència i Esports de la CAIB.
Aquest projectes foren:
 Curs de formació en tecnologia de materials de construcció, càlcul
d’estructures i depuració d’aigües per als enginyers de la Fundación
Vicente Ferrer (quantitat assignada: 7.509 euros)
Responsable: Antoni Cladera Bohigas (professor del Departament de
Física).
Equip: Ignacio Blasco Domínguez i Leticia Martínez-Gil.
Ubicació: Anantapur (Andra Pradesh, Índia).
Objectius: col·laborar en la formació i el reciclatge dels tècnics de la
construcció que treballen i col·laboren amb la Fundació Vicenç Ferrer a
l’Índia, mitjançant la realització de dos cursos sobre construcció
d’habitatges i sanejament i depuració d’aigües.
Activitats: s’han realitzat dos cursos de formació i s’ha visitat la
construcció de nombrosos edificis, en col·laboració amb els tècnics de la
Fundació. Es va dur a terme una caracterització dels materials emprats
amb l’ajuda de la Universitat JNTU d’Anantapur. Es va estudiar la
tipologia més adequada per a possibles futures depuradores en funció de
les característiques pròpies de la regió. Actualment un estudiant
desenvolupa el projecte de fi de carrera sobre l’edificació a la Fundació.
 Propostes educatives per a una escola democràtica. Projecte de
formació (quantitat assignada: 15.000 euros)
Responsable: M. Isabel Pomar Fiol (professora del Departament de
Ciències de l’Educació).
Equip: Mariano Moragues Ribas de Pina, Margalida Payeras Garí, Elena
Pons Roig, M. Carmen Márquez del Moral, Margalida Mas Coll, Catalina
Gelabert Vives, César Herreros Torres i M. Àngels Borràs Albertí.
Ubicació: Lima (Perú), EDUCALTER, CIDE i Pukllasunchis.
Objectius: facilitar a les escoles implicades en el projecte de formació el
coneixement i la posterior incorporació de propostes educatives que tenen
com a finalitat la formació de persones més reflexives i amb un major
domini de les estratègies que els permetran contribuir a la construcció d’un
món més just i solidari. Aquestes propostes poden contribuir a fer que les
escoles introdueixin en la seva trajectòria d’innovació educativa noves
línies de treball que permetin aprofundir en la construcció d’una escola
democràtica i compromesa amb el seu entorn cultural i social.
Activitats: curs de formació sobre el projecte Filosofia 3/18 (Philosophy
for Children). Curs de formació sobre el llenguatge escrit des d’una

perspectiva constructivista. Visita de tres mestres del Perú de les tres
escoles esmentades a escoles de Mallorca on es desenvolupa el projecte
Filosofia 3/18 i que duen a terme una ensenyança constructivista del
llenguatge escrit.
 Projecte de cooperació en les àrees de salut i educació als
campaments de refugiats sahrauís de la República Sahrauí
Democràtica (RASH) (quantitat assignada: 15.000 euros)
Responsable: M. Lluc Bauzà Amengual (professora del Departament
d’Infermeria i Fisioteràpia).
Equip: M. Esperança Ponsell Vicens, Rafael Sans Sastre, Herminio
Domingo Palomares i Ulrike Steinhäusl Molnar.
Ubicació: Ministeri de Salut Pública de la RASH.
Objectius: oferir suport didàctic a les escoles Ahmed Abdelfetah i Olof
Palme. Aquest objectiu es duu a terme mitjançant dos subprojectes:
subprojecte de formació a l’Escola d’Infermeria Ahmed Abdelfetah
(ensenyament de la infermeria. Programa acadèmic, programa d’ajuda
material i didàctica de les llengües estrangeres); subprojecte de formació
a l’Escola d’Educació Especial Olof Palme (suport didàctic per a
l’atenció de nins cecs i sords i ajuda material).
Activitats: projecte de formació a l’Escola d’Infermeria Ahmed
Abdelfetah en matèria d’ensenyament de la infermeria dins un programa
acadèmic (formació teoricopràctica, revisió i coordinació de les pràctiques
d’Infermeria, coordinació del programa del nin sa a les wilayah,
organització de la formació de postgrau), programa d’ajuda material i
programa sobre didàctica de les llengües estrangeres. Suport didàctic i de
formació a l’Escola Olof Palme per tal de millorar l’atenció educativa dels
infants discapacitats i el seu desenvolupament.
 Elaboració d’un pla de desenvolupament energètic regional:
avaluació de diferents tecnologies renovables per a la seva implantació
(quantitat assignada: 4.475 euros)
Responsable: Víctor Martínez Moll (professor del Departament de Física).
Equip: Andreu Moià Pol i Margalida Ramis Sastre.
Ubicació: illa d’Omepete, Nicaragua (Asociación Teculcán).
Objectius: elaborar un treball de forma conjunta amb l’Asociación
Teculcán, per tal d’identificar i formular de forma preliminar projectes
específics de desenvolupament energètic, adequadament englobats en el
marc del desenvolupament socioeconòmic integral, col·laborant amb les
institucions, els governs municipals, les associacions locals i la societat
civil.
Activitats: recopilació de la informació necessària per disposar d’un
panorama clar i detallat de la situació energètica nacional i local en els
àmbits de legislació i planificació. Recopilació i elaboració de les bases de
dades sobre recursos energètics locals. Recopilació de la informació sobre
les comunitats, els municipis i/o els sectors per tal d’identificar les seves
debilitats i establir prioritats d’actuació. Visita de dues persones de l’equip
del projecte a la zona, amb l’objectiu d’inspeccionar les comunitats amb
problemes energètics específics.

 Desenvolupament de cadenes productives alimentàries sostenibles a
La Puna i Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina) (quantitat
assignada: 11.000 euros)
Responsable: Josep Antoni Tur Marí (professor del Departament de
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut).
Equip: Antoni Pons Biescas, Dora Romaguera Bosch, Norma C. Sammán,
Manuel Óscar Lobo i Analía Mabel Rossi.
Ubicació: Cátedra de Agroindustrias, Facultat d’Enginyeria, Universitat
Nacional de Jujuy (Argentina).
Objectius: millorar la situació socioeconòmica dels habitants de La Puna i
Quebrada de Humahuaca, de la província de Jujuy (Argentina), mitjançant
la consolidació de dues cadenes productives alimentàries sostenibles, que
garanteixin la innocuïtat dels aliments produïts i alhora aportin una
alternativa econòmica que dinamitzi l’economia regional.
Activitats: disseny del registre dietètic, tècniques antropomètriques i
paràmetres bioquímics per mesurar. Formació bàsica i entrenament dels
enquestadors. Elaboració de la taula de composició d’aliments autòctons.
Anàlisi dels resultats del registre dietètic, tècniques antropomètriques i
paràmetres bioquímics. Detecció de dèficits i excessos nutricionals.
Formulació de nous productes suplementats o enriquits. Disseny dels
estudis d’intervenció nutricional.
 Promoció i desenvolupament de les xarxes sensorials (14.516 euros)
Responsable: Sebastià Galmés Obrador (professor del Departament de
Ciències Matemàtiques i Informàtica).
Equip: Ramon Puigjaner Trepat, Gabriel Oliver Codina, Miquel Roca
Adrover, Carlos Juiz García i Carlos Guerrero Tomé.
Ubicació: Universitat del Caire (Egipte).
Objectius: promocionar i desenvolupar les xarxes sensorials dins l’àmbit
de la Universitat del Caire en particular, i de la societat egípcia en general.
Activitats: creació d’un potencial d’activitat docent i de recerca entre els
membres del Departament d’Electrònica i Comunicacions de la Universitat
del Caire. Formació d’estudiants dels darrers cursos de carrera en el camp
de les xarxes sensorials. Inici d’un laboratori de xarxes sensorials que
podrà ser utilitzat tant al nivell formatiu com de recerca. Disseny i
desenvolupament d’un prototip de xarxa sensorial per a una aplicació de
tipus civil com ara el control del trànsit urbà, molt sovint afectat per
problemes de congestió.
Del pressupost de 2005 s’han assignat 76.000 euros per a la II Convocatòria d’Ajuts
de Cooperació al Desenvolupament: projectes de cooperació (publicada l’abril de
2005). S’han rebut un total de dotze projectes, la selecció dels quals s’ha fet durant el
mes de juliol de 2005.

8.2.1.6. Accions de suport a universitats de països en vies de
desenvolupament

Pel que fa al suport que des de la UIB es dóna a les universitats de països en vies de
desenvolupament, s’han dut a terme dos projectes en el marc de la xarxa Orión
d’universitats iberoamericanes.
Ambdós projectes són:
3. Gestió Integral de Zones Costaneres (quantitat assignada: 11.500
euros)
Responsable: Isabel Moreno Castillo (professora del Departament de
Biologia).
Ubicació: Universitat Nacional de la Patagònia San Juan Bosco i altres
universitats de la xarxa Orión.
Objectius: impartir el curs de postgrau de Maneig Integral Costaner a les
seus de Puerto Madryn i de Trelew de la Universitat Nacional de la
Patagònia San Juan Bosco els mesos de setembre de 2004 i maig de 2005,
i en altres universitats argentines. Publicar un llibre amb els continguts del
curs i els casos d’estudi desenvolupats pels alumnes. Col·laborar en
l’estudi del correcte maneig costaner de la zona de la Patagònia austral.
Activitats: curs teoricopràctic, amb classes teòriques, estudi de casos,
discussions dirigides, sortides al camp i treball tutelat a distància a través
de la xarxa informàtica desenvolupada per Orión. Els continguts del curs
són els següents:  La costa com a sistema.  Ecosistemes costaners. 
Recursos costaners.  Usos i efectes.  La costa com a recurs. 
Impactes de l’home sobre la costa.  Mecanismes de maneig.  Actors i
aspectes econòmics i ètics.
Resultats: la part presencial del curs es va fer a Puerto Madryn el mes de
setembre de 2004. La segona part tindrà lloc el mes de maig de 2005, com
també el curs a la seu de Trelew. Es va aprofitar l’estada a Puerto Madryn
per fer unes conferències col·loqui, xerrades sobre temes costaners i bones
pràctiques ambientals en relació amb la costa; sobre maneig costaner i
turisme a la municipalitat de Puerto Madryn. Actualment el grup
d’alumnes treballa en un pla de maneig costaner de la zona, coordinats pel
professor José Luis Esteves, de la Universitat San Juan Bosco, i la
professora Isabel Moreno, de la UIB.
4. Projecte de formació en Infermeria. En col·laboració amb la
Universitat Autònoma Juan Misael Saracho de Tarija (Bolívia)
(quantitat assignada: 8.500 euros)
Responsable: Pilar Sánchez-Cuenca (Departament d’Infermeria i
Fisioteràpia).
Ubicació: Departament d’Infermeria i Salut Pública de la Universitat
Autònoma Juan Misael Saracho de Tarija (Bolívia) i Departament
d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB.
Objectius: assessorar en el desenvolupament de programes
d’ensenyament de les atencions a pacients amb càncer. Intercanviar
experiències entre professorat del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.
Assessorar en el disseny d’un curs de gestió de serveis d’infermeria.
Activitats: assessorament per a la creació d’una base de dades del càncer
a la regió de Tarija (Bolívia). Elaboració d’un curs d’iniciació a l’atenció
dels pacients amb càncer. Elaboració d’un curs d’iniciació a la gestió dels

serveis oncològics. Intercanvi de professorat i alumnat entre les
universitats Autònoma Juan Misael Saracho de Tarija i de les Illes Balears.
Elaboració d’un curs d’Especialista Universitari en Gestió de Serveis
d’Infermeria.

8.2.1.7. Activitats temàtiques d’informació, documentació i divulgació
S’ha fet una primera acció en aquest àmbit que té com a objectiu crear i compartir
coneixements que siguin rellevants per a la cooperació al desenvolupament a les
Balears. La temàtica objecte de treball és el turisme sostenible.
Dins l’any 2004 s’han elaborat criteris per avaluar projectes de cooperació al
desenvolupament en l’àmbit del turisme pel que fa la viabilitat, la sostenibilitat i les
repercussions econòmiques i ambientals dels projectes.

8.2.2. PROGRAMES PROPIS: 0,7% DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
PROPIS DE LA UIB
En el marc del 0,7% del pressupost de 2004 de la UIB, es varen realitzar les activitats
següents:
8.2.2.1. Subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament. La UIB
va donar suport a la convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació finançant amb
15.000 euros el projecte:
Projecte de cooperació entre la UIB i la Reserva de la Biosfera Sierra
del Rosario (Cuba) per desenvolupar accions en la gestió i l’educació
ambiental (15.000 euros)
Responsable: Joan Rita Larrucea (professor del Departament de Biologia).
Equip: Alícia Bauzà van Slingerlandt, Augusto de Jesús Martínez Zorrilla
i Maritza García García.
Ubicació: Centro Nacional de Áreas Protegidas Sierra del Rosario (Cuba).
Objectius: contribuir a la millora del maneig de la Reserva de la Biosfera
Sierra del Rosario a través de la introducció de millores tecnològiques i
noves experiències de treball.
Activitats: realització de tallers sobre educació ambiental. Impartir
conferències sobre educació ambiental i característiques de la Reserva.
Realització d’activitats d’educació ambiental. Disseny i impressió de
cartells i desplegables sobre la Reserva de la Biosfera. Elaboració i
instal·lació de cartells d’orientació als camins ecològics i altres àrees de la
Reserva. Preparació d’especialistes per al maneig del sistema d’informació
geogràfica (SIG). Delimitació de l’àrea amb GPS. Actualitzar el pla de
maneig de la Reserva de la Biosfera. Adquisició d’equips de comunicació i
muntar el sistema. Processar informació per introduir el SIG. Realitzar una
visita d’intercanvi d’especialistes de les Balears a Cuba i de Cuba a les
Balears.
I finançar amb 484 euros una part del projecte: Promoció i
desenvolupament de les xarxes sensorials (la resta del projecte la finança

el conveni signat amb la Conselleria de Presidència i Esports: 14.516
euros), que ha estat descrit anteriorment a l’apartat 8.2.1.5.

8.2.2.2. Convocatòria d’ajuts de cooperació al desenvolupament: accions de
formació i sensibilització
Del pressupost de 2004 es varen destinar 10.680 euros per a la I Convocatòria
d’Ajuts de Cooperació al Desenvolupament: accions de formació i sensibilització
(publicada l’abril de 2004), adreçada a donar suport a activitats organitzades per
alumnat, professorat i personal d’administració i serveis de la UIB.
Es varen rebre un total de catorze propostes, de les quals en varen ser
seleccionades vuit, que tenien com a objectius principals:
 Mostrar la realitat dels països en vies de desenvolupament i/o fomentar
la solidaritat envers aquests països entre la comunitat universitària de la
UIB en particular i també entre la societat de les Illes.
 Difondre activitats realitzades per diferents membres de la comunitat
universitària de la UIB.
Els projectes seleccionats són els següents:
Cicle de conferències sobre conflictes bèl·lics en el món actual (quantitat
assignada: 1.500 euros)
Responsable: Educació i Solidaritat, en col·laboració amb Oikos, Acció
Ciutadana per la Pau i l'Equitat i el Departament de Filosofia i Treball Social de la
UIB.
Ubicació: Universitat de les Illes Balears.
Objectius: treballar pel respecte dels drets humans en un món més just, implicanthi per aconseguir-ho la ciutadania de la nostra societat a partir de l’anàlisi i la
reflexió de la realitat present en altres regions del món. Sensibilitzar i formar la
població universitària de les Illes Balears sobre la prevenció i resolució de
conflictes, el desarmament, la cultura de la pau i conflictes armats oblidats, i
impulsar la seva participació en iniciatives i/o campanyes per la construcció de la
pau, amb una relació directa entre col·lectius balears i d’altres regions.
Activitats: conferències i exposicions.
Cinefòrum per a la globalització social (quantitat assignada: 1.500 euros)
Responsable: Patrícia Ferrà Coll (professora del Departament de Ciències de
l’Educació).
Equip: J. Roberto Peñalver García, Alejo R. Cabeza Obrador, Margalida Garau
Tomàs, Domènec Garcias Gomila, Bartomeu Alorda Ladària, Sebastià J. Moll
Valentí, Iván J. de Paúl Bernal i Miquel Llabrés Grau.
Ubicació: Universitat de les Illes Balears.
Objectius: sensibilització, conscienciació i formació de la població universitària i
de fora de la Universitat sobre la realitat dels països en vies de desenvolupament,
sobre la connexió entre la seva realitat i la dels països desenvolupats i sobre la
necessitat urgent d’actuar per construir un món més just i respectuós amb les
persones i amb l’entorn. Es pretén treballar aquests temes a través de les diferents
sessions de cinefòrum amb la participació d'experts dels diferents àmbits tractats
(drets humans, problemàtica social, medi ambient, immigració, etc.).
Activitats: projecció de pel·lícules i debats temàtics en relació amb la pel·lícula.

Educar per a la convivència. La interculturalitat com a valor (quantitat
assignada: 780 euros)
Responsable: Fernanda Caro Blanco (professora del Departament de Filosofia i
Treball Social).
Equip: Arnau Socies, Aida Gessamí Barceló, M. Magdalena Albertí, Eva M.
Siquier Fiol, Carles Manera Frontera, Juan E. Díaz Jorge, Joana Gual Frau i Pere
Polo Fernández.
Ubicació: Universitat de les Illes Balears.
Objectius: sensibilitzar la comunitat universitària amb l’objectiu que la
coexistència es plantegi com una convivència fructífera i enriquidora, basada en
l’intercanvi entre persones o grups de diferents cultures, vivències i procedències.
Activitats: conferències, debats i taules rodones a les Jornades sobre Diversitat
Cultural, Educació i Ciutadania.
Jornades sobre Dret Internacional Humanitari (quantitat assignada: 1.500
euros)
Responsable: Alexandre Miquel Novajra (professor del Departament de Filosofia
i Treball Social).
Equip: Joana Gual Frau, Fernanda Caro, Juan E. Díaz Jorge, Arnau Socies, Aida
G. Barceló, M. Magdalena Albertí, Eva M. Siquier Fiol, Carles Manera, Marcelo
Unamuno Miera i professors del Centre d’Estudis de Dret Internacional
Humanitari (Creu Roja Espanyola).
Ubicació: UIB, edifici Ramon Llull.
Objectius: formar membres de la comunitat universitària i persones interessades
en general sobre el Dret internacional humanitari, incidint en la seva
sensibilització en aquest aspecte. Arribar al nombre més alt possible de persones
de la comunitat universitària. Incidir en el canvi de posicions i actituds vers la
vulneració dels drets humans arreu del món.
Activitats: conferències, taula rodona, exposicions i projeccions.
Les reserves de la biosfera a Cuba, un exemple de desenvolupament
sostenible (quantitat assignada: 1.500 euros)
Responsable: Joan Rita Larrucea (professor del Departament de Biologia).
Equip: Alícia Bauzà van Slingerlandt.
Ubicació: UIB i seu del Consell Insular de Menorca.
Objectius: obrir un canal de comunicació efectiu entre les reserves de la biosfera
cubanes, la Reserva de Biosfera de Menorca i el personal de la UIB. Divulgar la
realitat de les reserves de la biosfera cubanes. Mostrar als representants cubans les
experiències desenvolupades a l’illa de Menorca. Planificar un projecte conjunt
entre les dues reserves de la biosfera.
Activitats: cicle de conferències
Assignatura de lliure configuració Tecnologia per al Desenvolupament
Humà: Processos Participatius (quantitat assignada: 900 euros)
Responsable: Víctor Martínez Moll (professor del Departament de Física).
Equip: Andreu Moià Pol, Antoni Cladera i Margalida Maria Ramis Sastre.
Ubicació: Universitat de les Illes Balears.
Objectius: reflexionar sobre la relació entre desenvolupament humà i la
tecnologia.

Aprofundir i aportar elements per a la reflexió sobre el paper de la tècnica i la
tecnologia en el desenvolupament humà i sostenible. Proporcionar eines per al
treball en equip des d’un vessant de foment de la participació i l’aprenentatge,
especialment en el context de la cooperació internacional per al desenvolupament.
Apropar als estudiants diferents experiències de processos de desenvolupament
local/regional des d’una perspectiva tecnològica.
Activitats: impartida durant el segon quadrimestre, destinada a tot l’alumnat,
consta de 4,5 crèdits. Metodologia participativa, en la qual el professor realitzarà
una breu introducció a cada un del temes per després proposar una sèrie de
materials d’estudi i/o activitats per realitzar que es discutiran en sessions
posteriors.
Assignatura de lliure configuració Economia, Desenvolupament i Cooperació
(quantitat assignada: 1.500 euros)
Responsable: Antoni Sierra Rincón (professor del Departament d’Economia
Aplicada).
Ubicació: Universitat de les Illes Balears.
Objectius: tractar la problemàtica del desenvolupament i de la pobresa als països
de l’anomenat Tercer Món, des d’una perspectiva social i econòmica. Per poder
comprendre el món de la cooperació i poder actuar-hi, s’han de tenir nocions
bàsiques dels fenòmens econòmics que incideixen en les condicions de vida de les
persones: només així es poden proposar mesures que siguin sostenibles en el
temps.
El temari es divideix en quatre eixos: la definició i els indicadors del
desenvolupament; els factors econòmics que incideixen en la problemàtica
(població, activitat productiva, medi ambient, comerç internacional i finances);
repàs històric de les diferents teories econòmiques que ofereixen explicacions i
solucions al problema de la pobresa; i esquema i funcionament del món de la
cooperació internacional (agents principals, actuacions i pràctiques habituals).
Activitats: els dimarts i els dijous de 14 a 15.30 hores (segon quadrimestre),
destinades a tot l’alumnat, consten de 4,5 crèdits. La metodologia de treball es
basa en classes magistrals en les quals es valora de forma especial la participació
dels alumnes. Aquestes sessions es combinaran amb la participació d’especialistes
externs. Per avaluar l’alumnat es tindrà en compte l’assistència, un treball
individual i un petit examen final.
Del pressupost de 2005 s’han assignat 12.000 euros per a la II Convocatòria d’Ajuts
d’Accions de Formació i Sensibilització (publicada l’abril de 2005). S’han rebut un
total de nou projectes, la selecció dels quals s’ha fet durant el mes de juliol de 2005.

8.2.2.5. Accions amb els fons insulars de cooperació
En data 18 d’octubre de 2004 es va signar l’acord de col·laboració entre la UIB i el
Fons Menorquí de Cooperació, el Fons Pitiús de Cooperació i el Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació per fomentar activats conjuntes de cooperació.
En el marc d’aquest acord, s’ha aprovat per 2005 una dotació de 6.000 euros per cobrir
part de les despeses de l’alumnat i professorat participants del Programa de
Voluntariat (concretament amb Nicaragua).

8.2.2.6. Participació en òrgans col·legiats i comissions
El Vicerectorat de Relacions Exteriors és membre de:
 La Comissió de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Institut Joan Lluís
Vives.
 La Comissió de Cooperació al Desenvolupament del CEURI.
 El Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears.
 El Fons Menorquí de Cooperació, el Fons Pitiús de Cooperació i el Fons Mallorquí
de Solidaritat i Cooperació en qualitat de soci.
 La Comissió Executiva del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT UNIVERSITARI
El mes d’octubre de 2004 es crea la borsa de voluntariat universitari, que té com a
objectiu implicar un ampli ventall de persones joves en activitats de voluntariat.
Les dades actuals de la borsa són:

Alumnat
286

Borsa de voluntariat del curs 2004-2005
PDI
PAS
Exalumnat
6
12
46

Total
350

%256$92/817$5,$7

2%

3%
13%

Alumnat
PDI
PAS
Exalumnat

82%

•

La relació dels acords de col·laboració signats amb diferents entitats, per tal
que el voluntariat pugui realitzar les activitats, és la següent:
ENTITATS DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE VOLUNTARIAT

Enginyeria sense Fronteres de les Illes Balears
Associació Camí
Associació de Pares de Nins Autistes de les Balears
Metges del Món – Illes Balears
Associació d'Amics dels Parcs (ABAP)
Associació de Mares de Discapacitats de les Balears
Projecte Home
Alas (Associació de Lluita Antisida de les Illes Balears)
Associació de Pares de Nins amb Càncer de les Balears (ASPANOB)
Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC)
Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB)
Confederació General del Treball (CGT)
Associació Jovent-Segle XXI
•

Es va realitzar la I Convocatòria de Places de Voluntariat i Cursos de
Formació de Voluntariat

Entitat
Programa
Places
Àmbit d’actuació: Atenció a persones amb discapacitat
ASSOCIACIÓ CAMÍ
3
PUNT DE TROBADA
Activitats d’oci i temps
lliure
3
OCI
AMADIBA
OCI, TEMPS LLIURE
(Associació de Mares de
Discapacitats
de
les
Balears)
AMADIP. ESMENT
SERVEI
D’OCI
I
VACANCES
GASPAR HAUSER
OCI I TEMPS LLIURE
Àmbit d’actuació: Medi ambient
ABAP
ACTIVITATS AL PARC
NATURAL DE
L’ALBUFERA
D’ALCÚDIA
Àmbit d’actuació: Salut
ASPANOB
VISITA HOSPITALÀRIA
(Associació de Pares de MALETÍ DEL
Nins amb Càncer de les VOLUNTARIAT
Balears)
METGES DEL MÓN
MIGRA
(acompanyament
d’usuàries)

Indeterminades

Indeterminades
Indeterminades
15

15

2

UNITAT MÒBIL
(intercanvi de xeringues i
tallers)
ACOLLIDA, CENTRE
D’ATENCIÓ
SOCIOSANITÀRIA
PROJECTE HOME
ADMINISTRACIÓ,
BALEARS
CENTRE D’ACOLLIDA I
(suport administratiu)
Entitat
Programa
ADMINISTRACIÓ
CENTRE D’ACOLLIDA II
(suport informàtic)
CENTRE D’ACOLLIDA I
(acompanyament d’usuaris)
CENTRE D’ACOLLIDA II
(entrevistes de seguiment)
CENTRE D’ACOLLIDA
III
(tallers de temps lliure)
CASA
OBERTA
(Binissalem)
(acompanyament d’usuaris)
Àmbit d’actuació: Cooperació al desenvolupament
Enginyeria
sense ACTIVITATS
DE
Fronteres
SENSIBILITZACIÓ
DE
L’ASSOCIACIÓ ESF-2005
Associació d’Amics del ESTADA
ALS
Poble Sahrauí - Illes CAMPAMENTS
DE
Balears
TINDOUF
Santa
Maria
sense CONSERVACIÓ DE LA
Fronteres
FAUNA A L’AMAZÒNIA
PERUANA
Servicio de Voluntariado SERVICIO DE
Universitario - Nicaragua VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO
UNITeS
Programa UNITeS, accions
(Servei d’Informació
encaminades a disminuir la
Tecnològica de les Nacions «bretxa digital»
Unides)

2

Instituto de Promoción
ENFORTIMENT DE
Humana (SomotoCAPACITATS LOCALS
Nicaragua)
Àmbit d’actuació: Inserció social
CGT
ACOLLIDA
(confederació General del
D’IMMIGRATS
Treball)
Associació
Jovent-Segle ALFABETITZACIÓ
XXI
INFORMÀTICA PER A

7

2

1

Places
1

3
3
Indeterminades

3

1

15

2

4

Indeterminades

Indeterminades

Indeterminades

NINS/NINES
SUPORT ESCOLAR PER Indeterminades
A NINS/NINES AMB
DIFICULTATS
FAMILIARS I
SOCIOECONÒMIQUES
Indeterminades
ESTUDI DE
NECESSITATS DE LES
PERSONES MAJORS DEL
BARRI DE SA
INDIOTERIA
Indeterminades
ACTIVITATS DE
SUPORT A LA
FORMACIÓ
MEDIAMBIENTAL DE
NINS I NINES EN UNA
GRANJA ESCOLA

Formació del voluntariat
Pel que fa a la formació que es dóna al voluntariat, el 2005 s’han realitzat dues
edicions del Curs de Formació Bàsica en Voluntariat, de 10 hores de durada, que es
va dur a terme entre els dies 14 de març i 8 d’abril, i el Curs de Formació de
Voluntariat Especialitzat: Discapacitat, de 20 hores de durada, que es va dur a
terme entre els dies 11 i 15 d’abril de 2005.
Dades dels cursos de formació de voluntariat bàsica i
de discapacitat
Places
50
Inscripcions
70
Realització del curs
45

Al gràfic següent podem observar els diferents estudis dels participants en els cursos
de voluntariat:
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1

2

1

INFERMERIA
ED. SOCIAL
4

2

PEDAGOGIA
M E FÍSICA

1

T.SOCIAL
HISTORIA DE L'ART
4

6
2
2

1

4

BIOLOGIA
PSICOLOGIA
DRET
GEOGRAFIA
M E ESPECIAL
ADE
E.TECNICA

OBSERVATORI PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

La Universitat de les Illes Balears va aprovar el gener de 2004 la creació de
l’Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats per analitzar i difondre la igualtat
d’oportunitats en el marc universitari. Aquesta és una experiència pionera a l’Estat
espanyol impulsada pel Vicerectorat de Relacions Exteriors de la UIB.
Per garantir la continuació d’aquesta línia de treball, el febrer de 2005 la Universitat
de les Illes Balears va establir un conveni de col·laboració amb l’Institut de Serveis
Socials i Esportius de Mallorca en què s’estableix que l’àmbit principal de cooperació
és l’Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats.
Àmbits d’actuació i objectius
Les finalitats i accions d’aquest observatori se centren en tres àmbits relacionats amb
tota la comunitat universitària (alumnes, personal docent i investigador i personal
d’administració i serveis):



Persones amb discapacitat.
Persones pertanyents a grups desafavorits socialment i/o amb risc
d’exclusió social.

Gènere (àmbit transversal).

Els objectius principals de l’Observatori són els següents:


Recaptar, analitzar i difondre informació periòdica i sistemàtica
sobre la situació en els tres àmbits d’actuació esmentats.

Visibilitzar i, si cal, proposar actuacions concretes per millorar la
situació en cada un dels àmbits, amb l’objectiu final d’assolir la plena igualtat
d’oportunitats per a aquests grups en l’accés a la UIB, en el si de la comunitat
universitària i en la posterior inserció sociolaboral.

Algunes de les activitats desenvolupades durant el curs 2004-2005


Elaboració i publicació del primer informe de situació en matèria
d’igualtat d’oportunitats.

Creació i posterior actualització de la pàgina web de l’Observatori
(www.uib.es/observatori/igualtat).

Amb l’objectiu de donar a conèixer les funcions i els serveis de
l’Observatori i per establir canals de comunicació i cooperació, hem establert
contacte amb la resta d’universitats espanyoles i amb els organismes i
programes propis de la nostra universitat.

Presentació del primer informe de situació en diferents estudis de la
nostra universitat (Filologia Anglesa, Treball Social, Infermeria, Mestre, Ed.
Infantil, Psicologia i UOM), al curs «El feminisme a la societat actual. La
implantació dels mecanismes d’igualtat» i a la IX Universitat d’Estiu d’Estudis
de Gènere.



Atendre les diferents consultes i suggeriments que ens han arribat
durant aquest darrer curs i donar-hi resposta.

Creació d’un servei de préstec a la nostra pàgina web oferint articles
d’investigació i de premsa que tenim recopilats a l’Observatori.
Organització i recursos
Les persones responsables de l’Observatori són:


Direcció i coordinació: Esperança Bosch Fiol.



Responsables, respectivament, de cada un dels tres grups esmentats
(tots, membres de la comunitat universitària): Victòria Ferrer Pérez, Margalida
Capellà Roig i José Luis Ortego Hernando.



Personal adscrit: Capilla Navarro Guzmán i Raquel Jiménez
Rodríguez, becàries que realitzen tasques de suport a les activitats de
l’Observatori.

8.4. Convenis
Tramitació de convenis
La tramitació dels convenis és una comesa i una competència del Secretari General.
S’encarrega de donar suport tècnic i administratiu a aquesta matèria el Servei d’Afers
Generals (SAG).
Durant l’any acadèmic 2004-2005 el SAG va finalitzar la tramitació administrativa
d’un total de 152 convenis. Això representa un increment del 23,6% pel que fa als 123
convenis publicats al Full Oficial de la Universitat durant l’any acadèmic 2003-2004.
Dels 152 convenis signats amb altres entitats i publicats en el FOU (núms. 241 a 253)
durant l’any acadèmic 2004-2005, 48 es varen signar amb la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, 5 amb ministeris del Govern espanyol, 36—un 23,7%— amb altres
universitats i centres de recerca, 5 amb ajuntaments, 26 amb empreses, 28 amb altres
institucions i 4 corresponen a un model que es fa servir per signar certs tipus de
convenis (de pràctiques, reconeixement d’estudis, intercanvi d’estudiants i accions de
voluntariat) amb diverses entitats.
Dels 152 convenis signats amb altres entitats i publicats en el FOU, 26 —un 17,1%—
es varen signar amb entitats d’altres països: 7 amb entitats europees, 18 amb entitats
americanes i 1 amb entitats del continent africà.
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Ref.
0987

Tipus
AM

Entitat
País
Associació d'Amics del
Poble Sahrauí de les
Illes Balears
DIALMA, SA (Oli
Caimari)
Universitat
Panamà
Tecnològica de
Panamà
Fundació Universitària
Iberoamericana
Universitat Anáhuac de Mèxic
Xalapa
Ajuntament de Palma

1012

AM

1014

AM

1015

AM

1030

AM

1022

CV/P

1010

CV/P

1025

CV/P

Diverses entitats
(MODEL)
CEMEX España

1009

CV/P

Conselleria

Objecte
Genèric

Ratificat
10.11.2004

Genèric

10.11.2004

Genèric

10.11.2004

Genèric

10.11.2004

Genèric

10.11.2004

Centre
universitari
Accions del
voluntariat
Beca (Anàlisi
d'escòries de
residus per a la
fabricació del
ciment)
Cofinançament

10.11.2004
10.11.2004
10.11.2004

10.11.2004

d’Economia, Hisenda i
Innovació
1020

CV/P

0899

CV/P

0994

1029

Universitat d'Aveiro

Universitats vinculades
al programa de
doctorat
interuniversitari
d'Educació Ambiental i
Organisme Autònom
Parcs Nacionals
Addend Universitats de Lleida,
a
Múrcia, Rovira i
Virgili i Sevilla

1007

Serveis de Millora
Agrària, SA
(Conselleria
d'Agricultura i Pesca) i
Conselleria d'Educació
i Cultura
AM
Consorci Escola Balear
de l'Esport
Addend CEMEX España
a
AM
Geónica, SA

1023

CV/P

1033
1024

0998

1016
1034

CV/P

Institut d'Ensenyament
Secundari Josep
Miquel Guàrdia
d'Alaior
Addend Hospital Son Dureta
a
(Unitat de Semicrítics
Pediàtrics del Servei de
Pediatria)
CV/P
Fundació Universitària
Iberoamericana
CV/P
Conselleria de Medi
Ambient i Caixa de
Balears, «Sa Nostra»

1040

CV/P

Conselleria d'Interior

0997

AM

Hospital Son Dureta

Portugal

IUNICS
(programa
FEDER)
Cotitularitat de
resultats
Doctorat
interuniversitari
(Educació
Ambiental)

10.11.2004
10.11.2004

Doctorat
10.11.2004
interuniversitari
(Tecnologia
Educativa)
Enginyeria
10.11.2004
Tècnica Agrícola
(Hortofructicultu
ra i Jardineria)

Genèric (activitat
física i esport)
Genèric
(ampliació)
Genèric
(Biologia de les
plantes)
Instal·lacions per
a activitats de
l'ICE (reciclatge i
CAP)
Investigació i
intervenció
educativa (ICE)

10.11.2004

Màster i cursos
(turisme)
Observatori
Mediambiental
per a la Petita i la
Mitjana Empresa
de les Illes
Balears (OMPIB)
Postgrau
(Especialista
Universitari en
Dret Local )
Pràctiques (segon

10.11.2004

10.11.2004
10.11.2004

10.11.2004

10.11.2004

10.11.2004

10.11.2004

10.11.2004

(Unitat de Semicrítics
Pediàtrics del Servei de
Pediatria)

1026

CV/P

Conselleria de
Presidència i Esports
Universitat Autònoma
de Barcelona

0999

CV/P

1002

CV/P

Institut Espanyol
d'Oceanografia

1039

AM

1044

AM

1047

CV/P

1043

CV/P

1031

CV/P

Institut
d'Investigacions
Ecològiques (Màlaga)
Caixa de Balears, «Sa
Nostra», i Fundació
Iberostar
Ajuntament de
Pollença i Rotary Club
de Pollença
Conselleria en Cap de
la Generalitat de
Catalunya
(Departament de
Presidència, Secretaria
de Política Lingüística)
Universitat de València

1041

CV/P

1042

CV/P

1062

AM

1067

AM

1068
1069

AM
AM

Servei d'Ocupació de
les Illes Balears
(Conselleria de Treball
i Formació)
Conselleria d'Interior
Col·legi de Geògrafs
(Delegació Territorial)
Institut de Biologia
Animal, IBABSA
(Conselleria
d'Agricultura i Pesca)
Universitat de Xile
Xile
Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona,

i tercer any,
postgrau i
doctorat),
investigació i
formació
Programa de
voluntariat
Projecte de
recerca
(Motivación
deportiva i
deportividad)
Projecte de
recerca (Tunibal)
i ajudants tècnics
Genèric

17.12.2004

Genèric

17.12.2004

10.11.2004
10.11.2004

10.11.2004

17.12.2004
Accés a la
Biblioteca digital
Centres de
documentació
especialitzats en
sociolingüística

17.12.2004

Conservació de
l'espècie Apium
bermejoi
(Projecte LIFE
Natura)
Pa d'acció
(orientació i
inserció laboral)

17.12.2004

17.12.2004

Projecte europeu 17.12.2004
DAMAGE
Genèric
08.02.2005
Genèric

08.02.2005

Genèric
Genèric

08.02.2005
08.02.2005

1059

AM

1028

CV/P

1074

CV/P

1064

CV/P

1053

CV/P

1072

CV/P

1057

CV/P

1050

CV/P

1051

CV/P

1052

CV/P

1056

CV/P

1065

CV/P

«la Caixa»
Consell de Menorca,
Institut d'Estudis
Baleàrics, Fundació Sa
Nostra, Caixa de
Balears
Conselleria
d'Agricultura i Pesca

Conselleria de
Presidència i Esports
Institut de Biologia
Animal (IBABSA) i
Servei de Millora
Agrària (SEMILLA)
(Conselleria
d'Agricultura i Pesca)
Conselleria de Treball i
Formació i Conselleria
d'Economia, Hisenda i
Innovació
Conselleria
d'Economia, Hisenda i
Innovació
Consorci Centre
Balears Europa
(Conselleria
d'Economia, Hisenda i
Innovació)
Institut Balear de
l'Aigua i l'Energia
(IBAEN) (Conselleria
de Medi Ambient)
Institut Balear de la
Natura (IBANAT)
(Conselleria de Medi
Ambient)
Institut Balear de
Sanejament (IBASAN)
(Conselleria de Medi
Ambient)
Institut d'Estratègia
Turística (INESTUR)
(Conselleria de
Turisme)
Consell de Mallorca

Càtedra Joan
Ramis i Ramis
(CJRR)

08.02.2005

Cessió de dades 08.02.2005
(beneficiaris
d'ajudes, titulars
d'explotacions
ramaderes,
escorxadors)
Cooperació al
08.02.2005
desenvolupament
Entomovigilànci 08.02.2005
a dels vectors de
la llengua blava

Formació a la UE 08.02.2005
i als EUA (Fons
Social Europeu,
FSE, 2000-2006)
IV Fira de la
08.02.2005
Ciència
Postgrau
(Economia del
Turisme i del
Medi Ambient)

08.02.2005

Postgrau i màster
(Economia del
Turisme i del
Medi Ambient)
Postgrau i màster
(Economia del
Turisme i del
Medi Ambient)
Postgrau i màster
(Economia del
Turisme i del
Medi Ambient)
Postgrau, màster
i doctorat
(Economia del
Turisme i del
Medi Ambient)
Postgrau (Màster

08.02.2005

08.02.2005

08.02.2005

08.02.2005

08.02.2005

1060

CV/P

1055

CV/P

1070

1058
1066

1078
1054

1077

1081

Banca March

Unió Farmacèutica
Balear, SA
CV/P
Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona,
«la Caixa»
CV/P
Consell de Menorca
CV/P
Conselleria de
Presidència i Esports
(DG de Serveis
Socials)
AM
Mercadona, SA
Addend Consorci de
a
Biblioteques
Universitàries de
Catalunya
AM
Centre Tecnològic
Balear de la Fusta,
CETEBAL
CV/P
Enginyeria i Medi
Ambient de les Illes
Balears, SL

0905

CV/P

IP Learning e-ducativa,
SL

1088

CV/P

1082
1083

AM
CV/P

Universitats vinculades
al programa de
doctorat
interuniversitari
d'Educació Ambiental i
Organisme Autònom
Parcs Nacionals
Haroldo Laya Fanfano
IMASTE IPS, SL

1085

CV/P

1076

AM

Fundació Yannick i
Ben Jakober
Fundació Mateu Orfila,
d'investigació en salut,
de les Illes Balears

1087

CV/P

Institut de Serveis

Universitari en
Gestió
d'Empreses de
Serveis (MBA))
Pràctiques
(LADE i
Econòmiques)
Premi
d'investigació
Promoure la
cultura
emprenedora
UOM 2003-2004
UOM 2003-2004

Genèric
Accés a la
Biblioteca
Digital de
Catalunya
Arquitectura
Tècnica

08.02.2005

08.02.2005
08.02.2005

08.02.2005
08.02.2005

16.03.2005
16.03.2005

16.03.2005

16.03.2005
Beca de
col·laboració
(gestió ambiental
i energies
renovables)
16.03.2005
Cessió gratuïta
(Campus Virtual
e-ducativa)
16.03.2005
Doctorat
interuniversitari
(Educació
Ambiental)

Donació (llibres)
Fòrum
d'ocupació
Gestió de
biblioteques
Infermeria
(especialitat
Obstetricogineco
lògica)
Observatori per a

16.03.2005
16.03.2005
16.03.2005
16.03.2005

16.03.2005

Socials i Esportius de
Mallorca
Portal Universia, SA
Conselleria d’Interior

1071
1089

CT
CV/P

1086

CV/P

1090

CV/P

1080

CV/P

Institut d'Estudis
Fiscals

1092

AM

1109
1102

AM
CV/P

1095

CV/P

Universitat Nacional
Perú
de l'Amazònia Peruana
Fundació Kovacs
Consell de Mallorca
(Departament de
Cultura)
Consell de Menorca

1106

CV/P

1098

CV/P

1073

CV/P

Universitats d'Alacant,
Cardenal Herrera OriaCEU d'Elx i de Múrcia

1108

CV/P

Universitats de Girona,
de Lleida i de Vic

1105

CV/P

Universitats de
Granada i Miguel

Institut d'Estratègia
Turística, INESTUR
(Conselleria de
Turisme)
Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i
Transports

Universitat Estatal de Federació
Gestió (Gosudarstveny Russa
Universiteit
Upravlenya)
Geónica, SA

la Igualtat
d’Oportunitats
Portal de cursos
Postgrau
(Especialista
Universitari en
Dret Local)
Quarter
d'Intendència i
can Serra

16.03.2005
16.03.2005

16.03.2005

Treballs i estudis 16.03.2005
(ordenació
territorial i
urbanística)
XII Encuentro de 16.03.2005
Economía
Pública
Genèric
05.05.2005
Genèric
Activitats
diverses 2005

05.05.2005
05.05.2005

Assessorament al 05.05.2005
Pla territorial de
Menorca
05.05.2005
Cursos
d'espanyol i
d'anglès
Doctorat
(Biologia de les
Plantes en
Condicions
Mediterrànies)
Doctorat
interuniversitari
(Anàlisi
Financera)
Doctorat
interuniversitari
(Educació
Inclusiva i
Atenció
Socioeducativa al
llarg del Cicle
Vital)
Doctorat
interuniversitari

05.05.2005

05.05.2005

05.05.2005

05.05.2005

Hernández
1107
0892

Addend Universitat de
a
Barcelona
CV/P
Patrimoni Nacional

1094

Addend Centre Europeu
a
d'Empreses
Innovadores de Balears

1099

AM

1103

CV/P

1063

AM

1046

CV/P

1075

CV/P

1097

CV/P

1049

1045

1104

1096

Federació Balear de
Natació
Universitat de Parma

Instituto Balear de
Infertilidad
Laboratorio, SL
(IBILAB)
MODEL (Grup 9
d'universitats)

Universitat Politècnica
de València

Diverses entitats
(MODEL)
CV/P
Federació de la Petita i
Mitjana Empresa de
Mallorca
AM
Univ. de Cantàbria, la
Rioja, Oviedo, el País
Basc, Pública de
Navarra, Saragossa,
Extremadura i Castella
- la Manxa (Grup 9
d'universitats)
Adhesió Universitat Autònoma
de Madrid i Programa
de Voluntaris de
Nacions Unides
Addend Conselleria d'Educació
a
i Cultura

Itàlia

(Nutrició
Humana)
Esmenar conveni
(ref. 0845)
Estudi
(excavacions a
l’Almudaina)
Gabinet
d'Assessorament
a l'Emprenedor
Universitari
Genèric (activitat
física i salut)
Genèric i
projecte (Política
i servei social
familiar)
Genèric
(reproducció
humana)

05.05.2005
05.05.2005

05.05.2005

05.05.2005
05.05.2005

05.05.2005

05.05.2005
Mobilitat
d'estudiants
(programa
Americampus)
05.05.2005
Participació de
professorat en
doctorats
(Química de la
UIB i Tecnologia
d'Aliments de la
UPV)
Pràctiques (Dret) 05.05.2005
Pràctiques (RD
1497/1981 i
normativa UIB)
Programa
Americampus

05.05.2005

05.05.2005

Programa de
05.05.2005
Voluntaris de
Nacions Unides
(VNU)
Reciclatge 2004- 05.05.2005
2005

1117

CV/P

Escola Balear
d'Administració
Pública

1093

CV/P

1100

CV/P

Conselleria
d'Economia, Hisenda i
Innovació
Federació Balear de
Natació

1113

AM

1116

AM

1123

AM

1132

AM

1135

AM

1125

AM

1118

CV/P

Construccions Llabrés
Feliu, SA

1120

CV/P

CEMEX España

1110
1136

CV/P
CV/P

Ajuntament d’Alaior
Universitat Autònoma
Juan Misael Saracho

1048

Addend Universitats Autònoma
a
de Barcelona i Pública
de Navarra

1119

CV/P

Universitat de
Itàlia
Macerata
Ministeri de Medi
Ambient
Universitat Diego
Xile
Portales
Fundació Universitat
Colòmbia
del Nord
Universitat Autònoma Bolívia
Juan Misael Saracho
Universitat Politècnica
de Catalunya

Universitats de
Còrdova, de Barcelona,
de Granada i Rovira i

Bolívia

Títol propi
(Graduat en
Seguretat i
Ciències
Policials)
Tres beques
(MTA i MBA)

05.05.2005

Valoració de
paràmetres
d'entrenament i
rendiment de
nedadors
Genèric

05.05.2005

17.06.2005

Genèric

17.06.2005

Genèric

17.06.2005

Genèric

17.06.2005

Genèric

17.06.2005

Activitats de
formació
contínua
Assignatura
(Sistemes
Tradicionals de
Construcció)
(Arquitectura
Tècnica)
Beca (Anàlisi de
matèria primera
per complir el
Protocol de
Kioto)
Can Salort
Cooperació al
desenvolupament
(Infermeria)
Doctorat
interuniversitari
(Economia,
Organització i
Gestió (Business
Economics))
Doctorat
(Nutrició i
Metabolisme)

17.06.2005

05.05.2005

17.06.2005

17.06.2005

17.06.2005
17.06.2005

17.06.2005

17.06.2005

Virgili
Conselleria d'Educació
i Cultura

1141

CV/P

1115

CV/P

1138

CV/P

1114

CV/P

1122

CV/P

Universitat de
Macerata

1124

CV/P

Universitat
Complutense de
Madrid

1129

CV/P

Conselleria d'Educació
i Cultura

1130

CV/P

Conselleria d'Educació
i Cultura

1111

CV/P

Conselleria d'Educació
i Cultura

1128

CV/P

Conselleria d'Educació
i Cultura

1131

CV/P

Conselleria d'Educació
i Cultura

1140

AM

Col·legi Oficial
d'Arquitectes de les
Illes Balears

Fundació Sa Nostra,
Caixa de Balears
Conselleria de
Presidència i Esports
Universitat de
Macerata

17.06.2005
Finançament
d'obres al
campus (COFIU)
Herbari Virtual
17.06.2005

Itàlia

Itàlia

Programa de
voluntariat
Projecte
d'internacionalitz
ació (Formació i
gestió de
recursos humans)
Projecte
d'internacionalitz
ació (Open
Distance
Learning)
Real Colegio
Complutense,
Harvard,
Massaachusetts
(EUA)
Reconeixement
d'estudis
(Administració i
gestió; Comerç i
màrqueting)
Reconeixement
d'estudis
(Electricitat i
electrònica;
Informàtica i
comunicacions)
Reconeixement
d'estudis
(formació
professional i
primer cicle)
(MODEL)
Reconeixement
d'estudis
(Hoteleria i
turisme)
Reconeixement
d'estudis
(Sanitat)
Universitat
d'Estiu (Taller
d'Arquitectura

17.06.2005
17.06.2005

17.06.2005

17.06.2005

17.06.2005

17.06.2005

17.06.2005

17.06.2005

17.06.2005

17.06.2005

1126
1134

1139
1143

1150

1163
1160

AM
AM

Fundació Index
Federació
Brasil
d'Establiments
d'Ensenyament
Superior a Novo
Hamburgo
AM
Universitat Simón
Veneçuela
Bolívar
AM
Fundació Banc de
Sang i Teixits de les
Illes Balears
AM
Col·legi Oficial
d'Enginyers de
Camins, Canals i Ports
de les Illes Balears
AM
Universitat Federal de Brasil
Santa Maria
Addend Conselleria de Comerç,
a
Indústria i Energia

1156

CV/P

Caja de Ahorros del
Mediterráneo

1159

CV/P

Fundació Bancaixa

1137

CV/P

1154

CV/P

1148

AM

Consorci Centre
Balears Europa
(Conselleria
d'Economia, Hisenda i
Innovació)
Universitats de Lleida,
d'Alacant, Autònoma
de Barcelona, de
Girona, Jaume I,
Oberta de Catalunya,
Rovira i Virgili i de
València
Tomàs Seguí Payeras

1133

CV/P

Institut de Serveis
Socials i Esportius de
Mallorca

amb Bambú)
Genèric
Genèric

26.07.2005
26.07.2005

Genèric

26.07.2005

Genèric

26.07.2005

Genèric

26.07.2005

Genèric

26.07.2005

Assignatures de
lliure
configuració
2005-2006
Avantatges per
als titulars de la
targeta
intel·ligent
Beques Erasmus
i Universitat
d'Estiu 2005
(Palma)
Curs sobre
Integració
Europea (crèdits
de lliure
configuració)
Doctorat
Interuniversitari
(Sistema de
Justícia Penal)

26.07.2005

26.07.2005

26.07.2005

26.07.2005

26.07.2005

26.07.2005
Donació (fons
bibliogràfic
musical i arxiu
sonor)
26.07.2005
Estudi
(Accessibilitat de
municipis de
Mallorca)

1158

CV/P

Institut Balear de
l’Aigua i del Litoral,
IBAL (Conselleria de
Medi Ambient)

1149

CV/P

Fundació Sa Nostra,
Caixa de Balears

1101

CV/P

Conselleria de Medi
Ambient

1155

CV/P

1142

AM

Consorci Centre
Balears Europa
(Conselleria
d'Economia, Hisenda i
Innovació)
Associació de Doctors
Iberoamericans i
Fundació Telefònica

1146

CV/P

Conselleria
d'Economia, Hisenda i
Innovació

1157

CV/P

1152

CV/P

1167

AM

1168

AM

1170

AM

1171

AM

1177

AM

1183

AM

1184

AM

1162

CV/P

Conselleria d'Educació
i Cultura
Consell Insular
d'Eivissa i Formentera,
Conselleria d'Educació
i Cultura i Institució
del Defensor del Poble
Xarxa Orión
Diversos
països
Universitat de
República
Bohèmia Occidental
Txeca
Universitat Hassan II- Marroc
Mohammedia
Humiclima Majestic
Grupo, SL
Associació
d'Empresaris
d'Instal·lacions
Esportives de Mallorca
Technical University
Romania
of Cluj-Napoca
International Institute Moldavia
of Management of
Kishinev
Pastor, SA

Estudi
(Avaluació de la
qualitat
ambiental de les
masses d'aigua
costaneres)
Laboratori de
Cultius Cel·lulars
del IUNICS
Observatori del
Clima de les Illes
Balears (OCLIB)
Postgrau (Expert
Universitari en
Estadística
Aplicada a
l'Economia)
Postgrau (títols
portuguesos,
iberoamericans i
europeus))
Programa Ramón
y Cajal
(convocatòria
2004)
REDINED 20042005
Universitat
d'Estiu (VI
UEEF 2005)

26.07.2005

26.07.2005

26.07.2005

26.07.2005

26.07.2005

26.07.2005

26.07.2005
26.07.2005

Genèric

27.09.2005

Genèric

27.09.2005

Genèric

27.09.2005

Genèric

27.09.2005

Genèric

27.09.2005

Genèric

27.09.2005

Genèric

27.09.2005

Beca

27.09.2005

1179

CV/P

Universitat d'Aveiro

1172

AM

1166

CV/P

1182

CV/P

Associació ARA-FOH,
Acompanyament al
Final de la Vida
(Friends of the
Hospices)
Conselleria
d'Economia, Hisenda i
Innovació
Editorial Barcanova,
SA, i Comercial Grupo
Anaya, SA

1091

Addend Conselleria d'Educació
a
i Cultura del Govern de
les Illes Balears,
Departament de
Cultura de la
Generalitat de
Catalunya i
Enciclopèdia Catalana,
SA
CV/P
Govern de les Illes
Balears, Conselleria de
Turisme i Federació
Empresarial Hotelera
de Mallorca
AM
Agència Nacional
d'Avaluació de la
Qualitat i Acreditació,
ANECA
CV/P
Conselleria d'Educació
i Cultura

1164

1173

1151

1153

CV/P

Consell de Mallorca
(Departament de
Cultura)

1165

CV/P

Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia

1169

Addend Conselleria d'Educació
a
i Cultura (DG

Portugal

(Arquitectura
Tècnica)
Cotitularitat de
27.09.2005
resultats
Cures pal·liatives 27.09.2005
i dol

Doctorats amb
menció de
qualitat
Edició de llibre
(Premi Mallorca
de Creació
Literària,
modalitat de
Narrativa)
Edició del
Diccionari
sànscrit-català

27.09.2005

Edició
(recopilació de
legislació
turística)

27.09.2005

Enquesta
d'Inserció
Laboral (Projecte
REFLEX)
Estades a
universitats
estrangeres
(ECTS)
Estudi (fires,
mercats i festes
populars dels
nostres pobles)
Foment
d'energies
renovables i
estalvi energètic
Formació
permanent del

27.09.2005

27.09.2005

27.09.2005

27.09.2005

27.09.2005

27.09.2005

27.09.2005

d'Ordenació i
Innovació)

1161

AM

Pastor, SA

1175

CV/P

Universitat Diego
Portales i Fundació
ASCIENDE

1176

CV/P

1178

CV/P

Fundació Mateu Orfila,
d'investigació en salut,
de les Illes Balears
TIRME, SA

1174

CV/P

Conselleria de Medi
Ambient

Xile

professorat no
universitari
(Especialista en
Audició i
Llenguatge 20052007)
Genèric
(Arquitectura
Tècnica)
Postgrau
(Diplomat
internacional en
Psicologia de
l'Esport)
Programes de
recerca i estudis
d'investigació
Projecte de
recerca (?)
Sistema
informatitzat de
gestió de
biblioteques
(INNOPACMillenium)

27.09.2005

27.09.2005

27.09.2005

27.09.2005
27.09.2005

9.1 SERVEI D’ACTIVITATS CULTURALS
Universitat d'Estiu 2004
Juliol
Curs d’anglès general – nivell intermedi
De l'interior del Sol a l’interior de la Terra
El maneig i control de l’estrès mitjançant el ioga
El moviment del cos i la veu
Introducció a la medicina subaquàtica
L’art del Japó: bellesa, mod. i sens. més enllà de
l’exòtic
L’Espanya dels furs: antecedent de l’Estat de les
autonomies
L’expressió entre l’art i la teràpia
Relacions euromediterrànies i drets humans
XXVII Curs Internacional de Música a les Illes Balears
Total

Dates
De l'1 al 28/7/2004
Del 5 al 9/7/2004
De l'1 al 31/7/2004
Del 2 al 30/7/2004
Del 12 al 16/7/2004
Del 12 al 15/7/2004

Assistència
17
40
21
21
32
87

Del 12 al 16 i
19/7/2004
Del 12 al 16/7/2004
Del 5 al 9/7/2004
Del 18 al 25/7/2004

40
30
101
64
453

Institut Balear de la Dona
Dates
VII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere
Del 5 al 9/7/2004
Instituto Cervantes
Formació inicial per a professors d’espanyol com a
llengua estrangera
Setembre
Instrumentació avançada amb LabVIEW
Del 20 al 29/10/2004
Introducció a l’ensenyament del dibuix de la figura De l'1 al 20/10/2004
humana
Total
Caixa Colonya i Direcció General de Cooperació
IV Seminari Mediterrani
TOTAL MALLORCA

Assistència
141

V Universitat d’Estiu d’Eivissa i Formentera
Amèrica Llatina a l’era de la globalització: reflexions
Art i moda: un ofici interdisciplinari, les arts aplicades
Educació per a la prevenció del mal d’esquena
Nutrició comunitària i cooperació internacional
Reptes educatius de la societat de la informació i el
coneixement
TOTAL EIVISSA

Assistència
21
56
47
62
27

TOTAL ESTIU

Dates
Del 13 al 17/09/04
Del 13 al 17/09/04
Del 13 al 17/09/04
Del 13 al 17/09/04
Del 13 al 17/09/04

35

21
31
52
51
732

213

945

Lliçó inaugural
Dalí. Cultura de masses (Palma)
Hi ha solució per al problema de l’obesitat? (Eivissa)
TOTAL

Dates

Assistència
15
20

35

1. Cinema
Dates
Cinemacampus primer quadrimestre
Cinemascop. Vigència del cel·luloide en l'època digital Del 5/10 al 21/12/04
Cinemascop. Woody Allen: anys noranta. Menorca
Del 06/10 al 03/11/04
Cinemascop. Woody Allen: anys noranta. Eivissa
Del 10/11 al 15/12/04
Cinemacampus segon quadrimestre
Viatges en cel·luloide
De l’11/01 al 22/03/05
Cinema i pintura: del neoclacissisme a l'actualitat
Del 5/04 al 24/05/05
Cinema japonès dels anys cinquanta: Akira Kurosawa, Del 6/04 al 4/05/2005
Yasuhiro Ozu i Kenji Mizoguchi. Eivissa
Cinema japonès dels anys cinquanta: Akira Kurosawa, Del 2/02 al 2/03/2005
Yasuhiro Ozu i Kenji Mizoguchi. Menorca
Total

Assistència

2. Teatre
Magisteri Teatre - Mag Poesia
Les rompents de l'infinit (Guillem Cifre de C., UIB)
Centre de cultura Sa Nostra de Palma
Teatre Sans de Palma
Mostra de Teatre Universitari dels Països Catalans
Son Llaüt, Santa Maria
Va com vull (Aula Magna, Guillem Cifre de C., UIB)
Teatre Sans de Palma
Mostra de Teatre Universitari dels Països Catalans
Son Llaüt, Santa Maria
Val més un dit en es front (Teatre de Montuïri)
Teatre de Magisteri, UIB
Príncep de les tenebres (Guillem Cifre de C., UIB)
Guillem Cifre de C., UIB
Teatre Municipal de Palma
Flors de sang (Guillem Cifre de C., UIB)
Església de sa Indioteria
Teatre Municipal de Palma
Teatre Municipal de Palma
El perquè de tot plegat (Teatre de Magisteri)
Total

Assistència

3. Celebració dels dies mundials de la Poesia i el
Teatre

Dates
01/12/04
01/12/04
10/03/05
22/04/05
29/04/05
02/12/04
10/03/05
22/04/05
29/04/05
17/12/04
16/12/04
13/01/05
23/02/05
14/04/05
18/01/05
11/03/05
07/04/05
08/04/05
18/01/05

Dates

20
30
20
20
30

120

100
60
90
65
80
200
90
65
80
200
80
170
70
40
160
60
60
200
100
1.970
Assistència

Lectura dramatitzada
Et deixaré la veu
Lectura dramatitzada
Les rompents de l'infinit
Lectura de textos poètics
La veu de Miquel Bauçà
Presentació de la col·lecció de teatre Tespis
Lectura trilingüe de poemes de Seamus Heaney i
Arthur Rimbaud
Lectures dramatitzades
Tens els peus freds
Total
4. Palau i Fabre, poeta
Exposició sobre Palau i Fabre
Palau nu
Vides de Picasso

14/03/05
14/03/05
15/03/05
15/03/05
16/03/05
16/03/05
17/03/05
17/03/05

25
15
20
10
40
60
40
60

17/03/05
17/03/05

20
50
340

Dates
23/02/05
24/02/05

40
10
50

Dates
14/10/04

Assistència
14

25/11/04

4

8 i 17/03/ 2005
8 i 17/03/ 2005
10, 16 i 23/11/04

60
15
20

10, 16 i 23/11/04

80

Total
5. Conferències
Conferència: «Deu anys de Menorca, reserva de
biosfera». Presentació de l’exposició Menorca:
Reserva de biosfera (Menorca)
Conferència: «Deu anys de Menorca, reserva de
biosfera». Presentació de l'exposició Menorca: Reserva
de biosfera (Palma)
Conferències sobre l'emigració (Menorca)
Conferències sobre l'emigració (Eivissa)
Conferències sobre l'emigració: «Alcudiencs i
pollencins a l'Argentina»; «La immigració de Mallorca
a l'Argentina»; «Felanitx i la pampa mallorquina»
(Felanitx)
Conferències sobre l'emigració: «Alcudiencs i
pollencins a l'Argentina»; «La immigració de Mallorca
a l'Argentina»; «Felanitx i la pampa mallorquina»
(Alcúdia)
Total

Assistència

193

6. Exposicions
Exposició Menorca: Reserva de biosfera (Menorca)

Dates
Del 14 al 27/10/04

Exposició Menorca: Reserva de biosfera (Palma)

Del 15 al 27/11/04

Etiòpia: Tres puntes d'alba (Palma)
Etiòpia: Tres puntes d'alba (Menorca)
Etiòpia: Tres puntes d'alba (Eivissa i Formentera)

Del 22/11 al 23/12/04
Del 29/10 al 19/11/04
Del 13/09 al 17/10/04

Exposició sobre la Bauhaus a Mallorca
Exposició sobre la Bauhaus a Maó
Exposició sobre la Bauhaus a Sant Antoni, Eivissa

Del 10/03 al 8/04/05
Del 20/04 al 14/05/05
Del 27/05 al 26/06/05

7. Música
Dates
Recorreguts Musicals
La música és…, què és la música? (1r quadrimestre)
Del 4/10 al 20/12/04
Òpera i societat (2n quadrimestre)
Del 14/02 al 2/5/05
Total

Assistència

8. Activitats formatives
8.1. Mallorca
8.1.1. Universitat Oberta. 1r quadrimestre
Cartografia i geografia
Les funcions cognitives superiors de l’ésser humà.
Filosofia, psicologia i neurociència
El sud en perspectiva. Introducció a l'anàlisi de la
globalització
La Unió Europea: situació actual i reptes de futur
Organització institucional de la CAIB
Immigració i interculturalitat
Total

Assistència

Dates

40
20
60

Del 18/10 al 20/11/04
Del 18/10 al 17/11/04

12
21

Del 19/10 al 14/11/04

9

Del 2/11 al 21/12/04
Del 15/11 al 13/12/04
Del 16/11 al 16/12/04

17
25
30
114

Dates
Del 18/10 al 22/11/04
Del 21/10 al 12/11/04
26 i 27/11/04

Assistència
16
20
21
41

8.1.3. Altres. 1r quadrimestre
Dates
Seminari: La llengua i la cultura occitanes 150 anys Del 20/10 al 25/11/04
després del felibritge. Introducció al coneixement de la
llengua i la cultura occitanes
Els instruments musicals històrics. Construcció, Del 29/10 al 18/12/04
decoració, iconografia, estudi i conservació
Total

Assistència
21

8.1.2. Tallers. 1r quadrimestre
Teatre per a futurs monitors
Taller de cal·ligrafia medieval
Jornada de la veu cantada
Total

TOTAL PRIMER Q.
8.1.4. Universitat Oberta. 2n quadrimestre
Dates
Esperit i gènere. Realitats femenines i ficcions Del 15/02 al 22/03/05
masculines a la Viena de 1900
Prevenció de problemes infantils a la llar i a l'escola
Del 22/02 al 23/03/05
Traspassar la pantalla: parcs, jardins i paisatges en el Del 25/02 al 06/05/05
cinema

46
67
222
Assistència
18
31
42

Usos, abusos i conductes addictives
Del 26/02 al 30/05/05
Els conflictes en el món actual des de l'11 de setembre Del 08/03 al 17/05/05
de 2001
Interpretació dels mapes del temps
Del 12/04 al 03/05/05
Total
8.1.5. Tallers. 2n quadrimestre
Dates
Taller d'eines infogràfiques per a la realització de Del 17/02 al 22/03/05
crèdits i logos animats per a produccions
cinematogràfiques i de vídeo
Reconstrucció de models 3D a partir de fotografies
Del 27/04 al 27/05/05
Total
8.1.6. Altres. 2n quadrimestre
XII Curs d'Història de Pollença. La transició Del 4/02 al 19/03/05
democràtica a Pollença

30
33
25
179
Assistència
18

20
38

18

TOTAL SEGON Q.

235

TOTAL MALLORCA

457

8.2. Activitats ICE-SAC
8.2.1. 1r quadrimestre, Eivissa i Formentera
Dates
Aproximació a les dificultats de llenguatge a l'entorn 29-30/10 i 12-13/11
educatiu
Interpretacions i prejudicis en l’art contemporani
Del 3 al 25/11/04
La mirada dels altres. Els primers viatgers de les illes
Del 4/11 al 3/12
Balears
Organització de la biblioteca escolar
Del 13/10 al 24/11/04
Total

Assistència
9
20
10
9
48

8.2.2. 1r quadrimestre, Menorca
Dates
Organització de la biblioteca escolar
Del 19/010 al 25/11/04
La ruptura de la insularitat. Una història del comerç 6, 12, 13, 19 i 20/11/04
exterior de Menorca
Cicle de conferències sobre l'art: tendències actuals a Del 17/11 al 16/12/04
les Balears
Total
Total 1r. q. Eivissa, Formentera i Menorca

Assistència

8.2.3. 2n quadrimestre, Eivissa i Formentera
Dates
Drets i necessitats de la persona en situació terminal
Del 21/02 al 9/03/05
Massatge infantil al cicle 0-3. El massatge infantil
25 i 26/02/05
aplicat a l'escola I
La millora del rendiment escolar mitjançant
11 i 12/03/05
l'aprenentatge significatiu

Assistència
14
25

9
9
8
26
74

32

Radiografia de la gent feliç: arrels psicològiques de
l’angoixa i del benestar
Massatge infantil al cicle 0-3. El massatge infantil
aplicat a l’escola II
Curs sobre educació artística
Recorreguts per les Pitiüses
Total
8.2.4. 2n quadrimestre, Menorca
Radiografia de la gent feliç: arrels psicològiques de
l’angoixa i del benestar
Massatge infantil al cicle 0-3. El massatge infantil
aplicat a l’escola
Aproximació a les dificultats de llenguatge a l'entorn
educatiu
Del big bang a l'home: l'evolució de la matèria

17, 18 i 19/03/05

46

15 i 16/04/05

26

6 i 7/05/05
13, 14 i 15/05/05

19
31
193

Dates
17, 18 i 19/02/05

Assistència
12

18 i 19/03/05

23

8, 9, 15 i 16/04/05

13

15, 16, 22, 23 i
29/04/05
El camí de Cavalls: la lluita per la recuperació
Del 8/04 al 6/05/05
El feminisme en la societat actual. La implantació dels 6,7,13 i 14/05/05
mecanismes d'igualtat
Massatge infantil al cicle 0-3. El massatge infantil
18 i 19/03/05
aplicat a l'escola
Total
Total 2n quadrimestre, Eivissa, Formentera i
Menorca

9
25
8
23
78
271

Total activitats ICE-SAC

345

TOTAL ACTIVITAT FORMATIVA

802

9. Activitats anul·lades
Empremta de la física en l’evolució històrica
El Barroc: espais i personatges
Migracions històriques i actuals
Mentides, grans mentides i estadístiques
El binomi home-ambient al segle XXI (Eivissa)

Dates
Del 22/10 al 14/12/04
Del 21/02 al 22/03/05
Del 21/02 al 14/03/05
Del 5/04 al 9/04/05
13, 14, 16, 18,
20/05/05
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Servei a l’abast de tota la població universitària (estudiants, PDI i PAS)
Consulta habitual, urgències, cures, aplicació d’injectables, etc.
Nombre de consultes: 
Estudiants
988
PAS
1.343
PDI
1.100
Altres
114
$FWLYLWDWGHVDOXWODERUDO
Per al personal de la UIB.
15HFRQHL[HPHQWVPqGLFVSUHYHQWLXVSHULzGLFV
Iniciats al mes d’abril de 2005.
Nombre de reconeixements: 200. Amb el resultat d’aptes per a la feina.
2. &DPSDQ\HVGHYDFXQDFLy
 Antigripal:
120
 Hepatitis B:
3
 Hepatitis A:
10
 Tètanus-diftèria: 123
 Altres vacunes: 8
3. )RUPDFLyHQSULPHUVDX[LOLVLYLJLOjQFLDGHODVDOXW
4. (VWXGLVHJXLPHQWLLQIRUPHVPHGLFRODERUDOVGHOVWUHEDOODGRUV




Palma, 5 de setembre de 2005

9.3 SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ
Relació de caps del Servei de Biblioteca i Documentació
Nom
Miquel Pastor
Ángeles Insua

Càrrec
Director
Subdirectora

Telèfon
971 17 28 15
971 17 25 31

Adreça electrònica
sbddir@uib.es
sbdaif@uib.es

Definició
La PLVVLy del Servei de Biblioteca i Documentació és facilitar a la comunitat
universitària l’accés als recursos documentals de tot tipus que continguin la informació
científica, tècnica i cultural que necessita per dur a terme amb la màxima eficàcia les
tasques de docència, investigació, aprenentatge i extensió cultural.
Aquesta missió es concreta en les accions següents:
 Seleccionar, adquirir, processar, conservar i mantenir organitzat el fons bibliogràfic i
documental de la Universitat de les Illes Balears
 Proporcionar accés a la informació, tant a la col·lecció bibliogràfica pròpia com a tot
tipus de recursos informatius d’arreu del món, independentment del lloc on es trobin
i del format.
 Oferir els serveis, els equipaments i l’assessorament necessaris per facilitar l’accés a
la informació científica i tècnica a la comunitat universitària en el moment que ho
necessita per cobrir les seves necessitats d’estudi, investigació i docència.

(VWUXFWXUD
El Servei de Biblioteca i Documentació s'estructura en dues grans divisions: els
serveis centrals i les biblioteques de centre, al capdavant de les quals hi ha la
direcció del Servei. Dins cada una de les divisions hi ha diverses seccions, al
capdavant de les quals hi ha un cap de secció.
La direcció del Servei és integrada per un director i un subdirector; la vinculació
funcional de tot el personal del Servei és respecte del director.
La unitat de serveis centrals és integrada per les seccions següents: catalogació i
processament tècnic, documentació i préstec interbibliotecari, adquisicions i
subscripcions, fons antic i col·leccions especials i arxiu històric.
Les biblioteques de centre són, actualment, sis biblioteques al campus, cadascuna de
les quals té el nom propi de l'edifici que l'alberga, una biblioteca en cada seu de les
illes de Menorca i Eivissa-Formentera, i la Partituroteca i Centre de Documentació
Musical, ubicada a l’edifici Sa Riera, a Palma.
La unitat de serveis centrals
El Servei de Biblioteca i Documentació té les seccions centrals següents:
a) Secció de catalogació i processament tècnic
b) Secció de documentació i préstec interbibliotecari
c) Secció d'arxiu històric

d) Secció de fons antic i col·leccions especials
e) Secció d’adquisicions i subscripcions
a) La secció 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 secció 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).
Les normes de catalogació i de classificació dels fons bibliogràfics i documentals de la
UIB seran fixades per la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació d'acord amb
les normatives internacionalment acceptades. Aquesta secció també tindrà cura del
manteniment del fitxer d'autoritats i del tesaurus.
b) La secció 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.
Aquesta secció s'encarrega també de l'obtenció de fotocòpies, microfilms, etc., dels
documents originals, dins les normes legals vigents.
c) La secció de l'arxiu històric
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) Secció de fons antic i col·leccions especials
Té la funció de gestionar, catalogar i difondre el fons antic de la Universitat i aquelles
col·leccions bibliogràfiques que per la seva especificitat o l’especial valor que tenen
formen una unitat al marge de la col·lecció general de la Universitat.
e) Secció d’adquisicions i subscripcions
Té la funció de supervisar les adquisicions de material bibliogràfic i les subscripcions de
publicacions periòdiques, controlant el compliment de les prestacions dels proveïdors
especialment pel que fa a les publicacions en format electrònic.
Les biblioteques de centre
Hi ha, actualment, sis 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 i una biblioteca en cada seu 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 de secció. 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.

Volum del fons bibliogràfic
La Universitat disposa d’un fons de devers cinc-cents trenta mil llibres i més d’onze mil
títols de publicacions periòdiques, de les quals 1.778 són subscripcions, 506 són
intercanvis o donatius, en format paper, i 9.850 publicacions electròniques, accessibles
en línia i a text complet.
Actualment al catàleg col·lectiu informatitzat amb el sistema INNOPAC hi ha 562.282
registres bibliogràfics, que corresponen a 240.719 títols, i es pot consultar des de tots els
terminals connectats a la xarxa informàtica de la Universitat i des de la pàgina web de la
UIB. Durant el curs passat es va continuar la revisió de les bibliografies recomanades i
es va completar el mòdul integrat al catàleg a través del qual es pot consultar cada
assignatura o les assignatures d’un determinat professor i accedir a les fitxes
bibliogràfiques de tot el material recomanat que es troba a les biblioteques de la UIB.
Resum de la memòria del curs 2004-2005
Plantilla de personal
La plantilla del Servei està integrada per 49 persones, de les quals 7 tenen categoria
laboral de tècnics (funcionaris de nivell A i B o laborals dels grups I i II).
No hi ha hagut modificacions en els càrrecs de responsabilitat del Servei durant el curs
2004-2005.
Becaris i alumnes col·laboradors
— S’han dotat sis places d’alumnes col·laboradors per tal de donar suport als projectes
inclosos en el contracte programa i donar suport general a les biblioteques, i dues
places d’alumnes col·laboradors per donar suport a la gestió de la sala d’informació
electrònica
— El CEDOC ha continuat dotant dues beques, una de les quals es destina a realitzar
el projecte de creació de bases de dades de premsa.
Locals
— S’ha planificat la conversió de l’antic menjador central de Son Lledó en una nova
biblioteca per encabir-hi el fons antic i col·leccions especials de la UIB i oferir 130
noves places de lectura i estudi que es destinaran a sala de treballs en grup.
— S’ha redactat el projecte d’adaptació del soterrani de l’edifici Beatriu de Pinós per
destinar-lo a dipòsit de reserva de monografies.
— S’ha ampliat i millorat el dipòsit general del soterrani de l’edifici Anselm Turmeda
que, un cop habilitada la nova biblioteca de Son Lledó, es convertirà en dipòsit
general de reserva de publicacions periòdiques.
— Renovació del mobiliari de la sala central de la biblioteca Mateu Orfila i Rotger.
Equipaments
— S’ha continuat la renovació del parc informàtic del Servei, amb incorporació
progressiva de pantalles planes.
Formació
— Realització dels cursos de formació del personal del Servei dins el Pla de formació
de la UIB.

— Realització de cursos i sessions de formació d’usuaris adreçats al PDI.
— Realització del segon pla sistemàtic de formació d’usuaris adreçat als alumnes de
nou ingrés, s’han realitzat 38 sessions, a les quals han assistit 778 alumnes.
— Assistència a diversos cursos del Pla de formació de la UIB i a cursos i jornades
externs, especialment en el camp de la gestió.
— Formació especialitzada amb vista a la implantació de l’ISO 9000 per a tot el
personal.
— Assistència a sessions de formació del programa Certool per a la gestió
informatitzada de l’ISO 9000, i visites a empreses que l’utilitzen.
Projectes
— Coordinació i administració del sistema del projecte CABIB (catàleg bibliogràfic de
les Illes Balears)
— Digitalització dels articles d’opinió apareguts a la premsa de les Illes Balears en
col·laboració amb el CEDOC
— Segona fase del projecte de digitalització de la revista Llevant amb la creació d’una
base de dades d’articles a través del programa Greenstone
— Posada en marxa del projecte de digitalització de la publicació Dades de Balears
mitjançant un conveni amb l’IBAE
— Redacció d’un projecte de cooperació internacional per a la creació d’una biblioteca
i centre de documentació a la localitat de Guapi (Colòmbia) en col·laboració amb
l’ONG Llevant en Marxa
— Redacció d’un projecte de creació d’un centre de documentació sobre cooperació al
desenvolupament en col·laboració amb el Vicerectorat de Relacions Internacionals
— Organització de les jornades Qualitat a les Biblioteques Universitàries, realitzades a
la UIB, en col·laboració amb l’ANECA
— Redacció d’un projecte de millora dels serveis bibliotecaris d’humanitats per
adaptar-se a l’espai europeu d’educació superior, per presentar-lo a l’ANECA
— Posada en marxa de nous mòduls del programa INNOPAC amb vista a la integració
en el catàleg de recursos electrònics
— Documentació exhaustiva de tots els processos del Servei amb vista a l’obtenció de
la certificació ISO 9000.
Millora de la qualitat del Servei
S’ha obtingut la certificació del Servei segons la Norma ISO 9000 de 2000, amb el
suport de l’OPP
La Comissió de Biblioteca ha aprovat el Pla estratègic del Servei de Biblioteca i
Documentació 2004-2008
S’ha posat en marxa el segon pla anual d’actuació per a l’any 2005
S’ha obtingut la certificació de qualitat de l’ANECA
S’ha redactat una carta de serveis
Contactes i assessoraments
— Amb l’Ajuntament de Capdepera per a la digitalització de documents d’arxiu.
— Amb l’Ajuntament de Campos per a la digitalització de documents d’arxiu.
— Amb l’Ajuntament de Manacor per a la digitalització de documents d’arxiu.
— Amb la Fundació Pilar i Joan Miró per a la informatització de la seva biblioteca i la
digitalització de documents.
— Amb la Fundació Yannick i Ben Jakober per a la informatització de la seva
biblioteca.

— Amb la Conselleria de Medi Ambient per a la informatització del seu centre de
documentació.
— Amb la Fundació B. March, per a la gestió informatitzada de la seva biblioteca.
— Amb el Bisbat de Mallorca, per a la gestió i informatització dels seus fons
bibliogràfics.
— Amb el Centre de Documentació Europea, per a la gestió i informatització dels seus
fons bibliogràfics.
— Amb l’IBAE, per a la informatització dels seus fons bibliogràfics i la digitalització
de publicacions.
— Amb la Diputació de Barcelona i el Servei de Biblioteques de la Generalitat de
Catalunya, per a la informatització de la seva xarxa de biblioteques.
— Amb la Biblioteca de Catalunya, per a la creació d’una biblioteca digital.
Ampliació d’horaris d’obertura
S’ha iniciat l’obertura de biblioteques durant els caps de setmana en èpoques
d’exàmens, concretament s’obren les biblioteques Ramon Llull i G. M. de Jovellanos
tant als mesos de gener i febrer com als de maig i juny.
Estadístiques
Dades estadístiques de 2004
Servei de Biblioteca i Documentació
8QLYHUVLWDWGHOHV,OOHV%DOHDUV 8,% 
8VXDULV
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1.1. Estudiants

15.459

1.2. Professors

1.055

1.3. Personal d’administració i serveis
1.4. Usuaris externs registrats

438
2.227

+RUHVLGLHVG REHUWXUD
2.1. Dies d'obertura anual
2.2. Hores d'obertura setmanal

268
65

/RFDOV
3.1. Punts de servei

9

3.2. Superfície (metres quadrats)

4.859

3.3. Llocs de lectura

1.084

(TXLSDPHQW
4.1. PC i terminals de la plantilla

51

4.2. PC i terminals d'ús públic

56

4.3. Lectors i reproductors diversos (microformes, vídeo,
etc.)

17

4.4. Fotocopiadores

6

&ROÂOHFFLRQVLLQIRUPDWLW]DFLy
5.1. Monografies
5.1.1. Total de volums a 31 de desembre de 2003

381.457

5.1.2. Ingressades el 2003

21.294

5.1.2.1. Compra

15.676

5.1.2.2. Donatiu o intercanvi

5.618

5.2. Publicacions periòdiques
5.2.1. Total de títols en paper a 31 de desembre de 2003

5.639

5.2.2. En curs de recepció

2.284

5.2.2.1. Compra

1.778

5.2.2.2. Donatiu o intercanvi

506

5.2.3. Revistes electròniques a les quals es té accés

9.850

5.3. Bases de dades a les quals es té accés
5.4. Documents catalogats el 2003

1.017
12.513

5.5. Registres bibliogràfics informatitzats
5.5.1. Volums

562.282

5.5.2. Títols

240.719

6HUYHLV
6.1. Préstecs domiciliaris

226.461

6.2. Consultes al catàleg

779.579

6.3. Visites a les pàgines web de les biblioteques

949.638

3UpVWHFLQWHUELEOLRWHFDUL
7.1. Documents obtinguts d'altres biblioteques
7.1.1. Articles




7.1.1.1. Espanya

2.618

7.1.1.2. Estranger
7.1.2. Llibres

526



7.1.2.1. Espanya

970

7.1.2.2. Estranger

157

7.2. Documents servits a altres biblioteques



7.2.1. Articles



7.2.1.1. Espanya

2.785

7.2.1.2. Estranger
7.2.2. Llibres

117



7.2.2.1. Espanya

886

7.2.2.2. Estranger

36

3HUVRQDO
8.1. Personal



8.1.1. Funcionaris A i B i laborals LG1 i LG2
8.1.2. Funcionaris C i D i laborals LG3, LG4 i LG5 i
contractats

7
42

8.1.3. Estudiants becaris (equivalents a temps complet)

3

8.2. Cursos de formació
8.2.1. Nombre de cursos
8.2.2. Nombre d'assistents

35
520

3UHVVXSRVW
9.1. Inversions en fons bibliogràfics
9.1.1. Compra de monografies
9.1.2. Subscripció a publicacions periòdiques
9.1.3. Compra o accés a bases de dades


386.639
1.155.276
168.127

9.4. CENTRE DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
Any acadèmic 2004-2005
Adreça
Edifici Anselm Turmeda
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
E 07122 Palma
Telèfon: 971 17 28 86
Telefax: 971 17 29 04
E-mail: consultes-sci@uib.es
WWW: http://www.uib.es/servei/sci/index.xml

INTRODUCCIÓ
El Centre de Tecnologies de la Informació es constitueix com a centre dedicat a
facilitar l'ús de la informàtica i dels serveis de xarxa a tota la comunitat universitària, i
s'encarregarà de facilitar la integració d'aquestes tecnologies dins la UIB pel que fa a
la docència, a la recerca i a l'administració. També es preveu, si escau, la possibilitat
de fer transferència de tecnologia des de la UIB a la societat.
El dia 24 de juny de 2002 es va redefinir el fins aleshores conegut com a Servei de
Càlcul i Informatització, que fou creat l’any 1982 per donar suport informàtic a les
tasques de gestió, docència i recerca de la UIB i oferir als centres oficials i a les
empreses la informació i l'assessorament que demanen, i passà a denominar-se Centre
de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears.
El CTI està organitzat en quatre àrees:
•
Sistemes
•
Xarxes i comunicacions
•
Enginyeria del software
•
General

TASQUES I SERVEIS
A continuació, s’enumeren algunes de les activitats i els serveis que ofereix el Centre
de Tecnologies de la Informació:
•

Gestió de la xarxa informàtica de la UIB.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestió de les comunicacions informàtiques cap a l'exterior de la UIB (XDSI,
ADSL, accés a Internet, accés remot, connexions amb centres i extensions
universitaris, etc.).
Gestió dels serveis d'informació de la UIB pel sistema WWW: servidors web,
cercadors, etc.
Gestió de les aplicacions de xarxa: correu electrònic, missatges (news), etc.
Gestió de sistemes: diversos sistemes operatius (OpenVMS, Unix diversos,
WindowsNT…) per a multiplicitat de tasques: docència (servidor de Campus
Extens, etc.), gestió universitària, etc.
Gestió dels principals servidors: d’impressores, de fitxers, de noms, etc.
Desenvolupament i manteniment de software, principalment:
 de gestió: gestió de vacances i horaris, sistema d’identificació integrada
entre Àgora i WebCT, nova aplicació de control de carnets universitaris,
etc.
 aplicacions web i participació en la redefinició del portal web de la UIB
Suport a aplicacions de gestió externes a la UIB: personal, comptabilitat, etc.
Consultoria i assessoria informàtiques: avaluacions, rendiments, etc.
Coordinació de les aules d’informàtica.
Gestió dels PC d’administració: sistema operatiu i aplicacions,
emmagatzemament de la informació, seguretat, etc.
Gestió de targetes intel·ligents: carnet d’estudiant, control d’accessos,
connexió des de caixers automàtics, etc.
Gestió del sistema antivirus general de la UIB: al servidor de correu electrònic
i als ordinadors personals.
Suport de programari: adquisicions, distribució, instal·lació, etc., de diversos
productes (sistemes operatius, aplicacions ofimàtiques, productes antivírics,
aplicacions estadístiques, científiques, etc.).
Coordinació de l’empresa de manteniment i suport de microinformàtica.
Suport informàtic al Servei de Biblioteca i Documentació.
Servei de lectura de fulls per marques òptiques (correcció d'exàmens tipus test,
enquestes, etc.).

ACTIVITATS DOCENTS
 Cursets del Pla de formació del PAS i PDI impartits per o per al personal del CTI
•

Any 2004:
E 061604
G 061804
G 062804
O 063901

Microsoft PowerPoint
FileMaker
Microsoft Access
Metodologia de desenvolupament d’aplicacions amb interfície
web

•

O 064001

Seguretat en servidors Windows 2000-2003

Any 2005:
G 061009
G 061307

Microsoft Excel
Internet (avançat)

 Altres cursos en què ha participat el CTI
Curs d’introducció a la informàtica; Col·legi Oficial de Metges de les Illes
Balears; gener de 2005
Universitat d’Estiu UIB 2005: Curs pràctic de veu sobre IP (VoIP): de l’11
al 22 de juliol de 2005
Curs pràctic de seguretat informàtica i de comunicacions; Centre Universitari
de Campos; juliol de 2005
Curs pràctic de xarxes d’ordinadors; Centre Universitari de Campos; juliol de
2005

INFRAESTRUCTURES

Servidors
El CTI posa a disposició de tota la comunitat investigadora de la UIB els equips de
computació intensiva que es descriuen en aquesta pàgina.
Tots els usuaris que necessitin recursos de computació per a qualsevol tipus de càlcul
disposen dels ordinadors del CTI dedicats a aquesta tasca.
Actualment hi ha instal·lats diversos ordinadors en els quals hi ha configurats clústers
que donen diferents serveis, un dels quals és la computació o el càlcul.
Detalls dels ordinadors
El hardware de cada un dels equips del nou clúster és el següent:

Ordinador

Processadors

RAM

I/O

Alphaserver
GS160

16 * 21264CB
EV68

2 GB

4 * 1.6
GBps

Alphaserver
GS1280

8 * 21364 EV7

8 GB

4 * 4.0
GBps

Alphaserver 4000

2 * 21164A EV56

640
MB

2 * 100
MBps

Una novetat important, que permetrà augmentar la disponibilitat de servei, és que
aquests servidors es reparteixen a les dues sales d'ordinadors de què disposa el CTI al
campus, una al mateix edifici del CTI i l’altra a l’edifici G. M. de Jovellanos. Aquesta
darrera va ser inaugurada a finals de l’any 2004.
Configuració en clúster
Un clúster és una agrupació d'ordinadors que donen serveis comuns. En cadascun dels
ordinadors s'hi poden executar diferents instàncies de sistemes operatius, i això ens
permet configurar clústers entre instàncies per dotar els serveis de bona disponibilitat i
independència d'una mateixa ubicació geogràfica.
L'entorn software que es va configurant és independent del hardware instal·lat en cada
moment. Això ens permet d'anar ampliant les capacitats dels clústers de manera
transparent per als usuaris.
Software disponible
El software disponible als servidors actualment és:
•
•
•
•
•
•

Sistemes operatius Tru64 UNIX i OpenVMS
Compiladors de C, C++, Pascal, Fortran, ADA, etc.
Gaussian 2003, 98, 94 i GaussView
Mathematica 5.1
Software lliure i gratuït divers
Algunes biblioteques com DXML, etc.

Qualsevol petició de programes per a aquest entorn pot ser adreçada a la comissió de
software.

Xarxa de la UIB
Durant l’any acadèmic 2004-2005 s’han dut a terme una sèrie d’ampliacions i
millores de la infraestructura i configuració de la xarxa de comunicacions de la UIB.
Les actuacions més destacades han permès, entre d’altres, completar les tasques
següents:
•

•
•

Retransmissió en alta qualitat, a través de xarxa de dades, de quatre òperes
representades al Liceu de Barcelona. Les retransmissions es realitzaren en
directe a la sala d’actes de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos i a les seus
universitàries de Menorca i Eivissa.
Implantació del primer projecte pilot de xarxa personalitzada d’usuari a
l’entorn Linux en aules informàtiques.
Instal·lació i configuració de la xarxa d’accés a Internet per a la Balearikus
Party celebrada a les instal·lacions esportives del campus.

•
•
•
•

Instal·lació d’un concentrador de túnels per a l’accés remot segur als recursos
telemàtics de la UIB.
Actualització de la totalitat de l’electrònica de xarxa de dades dels edificis
Arxiduc Lluís Salvador i Bartomeu Rosselló-Pòrcel.
Instal·lació de xarxes d’àrea local sense fils en diversos esdeveniments
(seminaris, jornades, congressos... ) que han tingut lloc a la UIB.
Posada en funcionament de les instal·lacions del CTI@UIB a l’edifici Gaspar
Melchor de Jovellanos. Instal·lació d’enllaços redundants de fibra òptica entre
aquest edifici i la resta d’edificis del campus de la UIB.

PROJECTES
Gestor de dades: dades i indicadors de la UIB. El CTI ha desenvolupat un gestor de
dades (data warehouse) que permet accedir a la informació acadèmica actualitzada a
la web.
PrintPatrol és un projecte que permet controlar els treballs d’impressió i obtenir
estadístiques. Trasllada la impressió de documents des de les aules informàtiques a les
copisteries identificant els treballs via targeta intel·ligent i diferint-ne la impressió fins
que aquesta targeta s’insereix al PC de control de la copisteria. També es poden
realitzar impressions des d’aules de la biblioteca, altres terminals de biblioteques i
alguns laboratoris.
Consolidació de servidors. Projecte que combina nous servidors hardware, una xarxa
SAN i software de virtualització, per concentrar múltiples serveis que fins ara es
trobaven dispersos. La infraestructura està repartida entre els dos CPD (als edificis del
CTI i G. M. de Jovellanos) per millorar la qualitat de servei. Amb la consolidació de
servidors s’aconseguirà reduir el hardware usat, alhora que se n’optimitzarà la
utilització i es reduirà el cost de manteniment.
Clúster DT: muntatge i configuració d'un prototipus de clúster tolerant a falles
anomenat DT. Consta de tres nodes (DT1, DT2 i DT3) separats geogràficament i amb
volums muntats amb rèplica (shadow) tant per als discs de dades com per als discs de
sistema operatiu. El sistema operatiu és OpenVMS 7.3-2. L'objectiu d'aquest
muntatge era l'adquisició d'experiència en el muntatge del clúster Tomir (també de
tres nodes), encarregat principalment del servei de correu electrònic.
Autenticació en xarxes d’àrea local amb targeta intel·ligent. Projecte que pretén
integrar la targeta intel·ligent en el mòdul IEEE 802.1X de control d’accés a una LAN
a les plataformes Microsoft Windows i Linux. Aquest estàndard proporciona un
mecanisme d’autenticació i autorització dels usuaris que pretenen accedir als recursos
de la xarxa d’àrea local.

PONÈNCIES A CONGRESSOS

«Estudio de la aplicación del binomio IEEE 802.1X – EAP en el control de acceso de
una red de área local basada en el estándar IEEE 802.3»
Simposio sobre Seguridad Informática (SSI’2005): Congreso español de informática
(CEDI 2005); Granada, 14 de setembre de 2005.

9.5 Servei de Comunicació i Relacions Institucionals de la UIB
Àrea de relació amb els mitjans de comunicació
L’àrea de relació amb els mitjans de comunicació del Servei de Comunicació i
Relacions Institucionals de la UIB ha realitzat, durant l'any acadèmic 2004-2005, les
tasques referides a dos vessants que li són característics. D’una banda, coordina la
informació que generen els distints estaments de la UIB i la seva projecció cap a
l’exterior, la qual cosa es duu a terme bàsicament a través de la relació diària amb els
mitjans de comunicació; i d’altra banda, realitza una tasca de gestió i difusió interna de
la informació que genera la mateixa institució (informació institucional, científica, etc.).
Tot plegat ha suposat, a la pràctica, l’activitat següent:
/DFRPXQLFDFLyH[WHUQD
Pel que fa a la comunicació externa, durant l'any acadèmic 2004-2005, s’han elaborat i
distribuït un total de 688 notes informatives (en un període comprès entre el dia 1 de
setembre de 2004 i el dia 15 de juliol de 2005) de les diferents activitats que ha generat
la comunitat universitària o que, d’alguna manera, afecten la institució. Els comunicats
s’elaboren habitualment a partir de la informació que arriba a l’àrea a través de diferents
vies: per correu electrònic, telèfon..., des dels vicerectorats, departaments, fundacions,
instituts, PAS, PDI, estudiants i serveis de la Universitat. El Servei de Comunicació
n’elabora la informació que conté les dades més importants i estableix els contactes per
ampliar la informació, si és el cas. Aquestes notes s’envien diàriament als mitjans de
comunicació, escrits i audiovisuals, de totes les Illes, i si pertoca, als mitjans d’àmbit
estatal, per correu electrònic o per fax, en aquest cas, amb el suport dels bidells de Son
Lledó. Així mateix, totes les notes informatives són accessibles a través de la pàgina
web del Servei de Comunicació, a l’apartat d’Actualitat.
En el cas que un determinat servei, departament, professor…, sol·liciti la convocatòria
d’una roda informativa per presentar als mitjans de comunicació una acció concreta
(presentació d’unes jornades, informació sobre un premi, difusió dels resultats d’una
investigació important, etc.), l’àrea assessora els responsables sobre el moment idoni de
convocatòria de les rodes informatives, com també de la preparació de la documentació
important per a la trobada amb els mitjans. En aquest sentit, durant l'any acadèmic
2004-2005 s’han convocat i preparat un total de 78 rodes informatives. Els membres de
l'àrea de relació amb els mitjans de comunicació redacten els dossiers que es lliuren als
mitjans. En totes les rodes informatives hi és present un membre de l'àrea per assegurar
el correcte desenvolupament de l’acte i que els mitjans obtinguin la informació que els
cal per desenvolupar la seva tasca de difusió de l’activitat de la Universitat.
En totes les rodes informatives i en la majoria de presentacions d'actes, un membre de
l'àrea realitza fotografies digitals que posteriorment es posen al web de la UIB, a l'abast
dels mitjans de comunicació i de tota la comunitat universitària.
La resta dels comunicats emesos són notes que informen sobre presentacions de cursos,
programes o activitats d'una àmplia diversitat temàtica que, després de ser emeses,
generen les peticions lògiques dels mitjans, que o bé sol·liciten una entrevista amb els
responsables o protagonistes de l’acció, o bé demanen d’ampliar la informació. Des del

Servei de Comunicació s’intenta respondre les demandes dels mitjans interessats i
facilitar els contactes i les gestions perquè puguin dur a terme la seva tasca informativa.
/DUHYLVWD(QOODoFDPSXV8,%
Des del mes de març de 2004, l’àrea de relació amb els mitjans de comunicació
assumeix la coordinació de la publicació (QOODo FDPSXV 8,%, una revista digital
concebuda per a la difusió de la informació que genera la comunitat universitària de cap
a la mateixa universitat, tot i que, pel fet de ser digital, també té el seu públic extern.
Durant l'any acadèmic 2004-2005 s’han publicat set números de la revista, del número
12 al número 18. (QOODo FDPSXV 8,% ha registrat aquest any acadèmic un augment
considerable d'entrades d’usuaris, ja que a partir del mes d'abril s'amplià el nombre de
receptors, suposadament pel fet que s’afegiren als membres del PDI i del PAS, tots
aquells alumnes l’adreça electrònica dels quals és a la disposició de l’Oficina
d’Informació de la UIB. Així, si la mitjana d'entrades mensuals va ser durant el curs
2003-2004 d'un milenar, a partir del mes d'octubre el nombre mensual de visites a la
revista s'incrementà gradualment fins a un màxim de 5.200, assolit el mes de maig de
2005. (QOODoFDPSXV8,% ha quintuplicat, doncs, les dades de difusió respecte a l’any
acadèmic anterior.
D'altra banda, per segon any acadèmic consecutiu, i amb l’objectiu de fer balanç de les
actuacions dutes a terme per tots els estaments de la UIB, l’àrea de relació amb els
mitjans de comunicació ha coordinat i elaborat un anuari d’accions i d’informació, un
recull de les notícies i dels personatges més destacats des de l’inici del curs 2004-2005 a
la UIB. Ha estat editat en paper reciclat, té 52 pàgines, amb incorporació de publicitat,
fet que va permet cobrir les despeses originades per la impressió de 3.000 exemplars.
L'anuari s’ha lliurat a tots els assistents a l'acte de graduació, celebrat el passat dia 19 de
juliol a Son Lledó.
&RPXQLFDFLyLQWHUQD
Pel que fa a comunicació interna, l’àrea de relació amb els mitjans de comunicació ha
incrementat la difusió d’informació d’ús intern, destinada als mateixos membres de la
comunitat universitària, en un clar intent d’ajudar al creixement de la cohesió interna
entre els diferents estaments de la institució.
L’àrea de relació amb els mitjans de comunicació gestiona i elabora la informació que
apareix a les pantalles dels monitors de l’SDIM, el Servei de Gestió de la Informació
Multimèdia, la xarxa de monitors situats als diferents edificis del campus i de Sa Riera.
La informació que apareix als monitors, elaborada amb presentacions de PowerPoint, ha
de servir perquè la comunitat universitària obtingui informació puntual dels actes,
celebracions, conferències, beques, serveis que es duen a terme des de i per a la
universitat i els seus membres. El Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB
s’encarrega del manteniment tècnic de la xarxa de monitors.
D’altra banda, des de la mateixa àrea es gestiona i supervisa el resum de premsa digital
que es pot consultar diàriament a la pàgina web del Servei de Comunicació de la UIB.
El resum l’elabora l’empresa de comunicació KRM, segons els criteris i les demandes
de la UIB.

$OWUHV
L’àrea de relacions amb els mitjans de comunicació és present a tots els actes
institucionals que tenen lloc a la UIB, o bé que organitza la institució o hi col·labora. És
el cas d’actes d’investidures d’honoris causa, d’inauguració o clausura del curs
acadèmic, de jornades, conferències i altres actes d’especial rellevància... Per a aquests
esdeveniments els membres de l’àrea preparen dossiers amb les informacions més
destacades, que puguin ser de l’interès dels mitjans de comunicació. Així mateix, els
membres del Servei són presents als actes per atendre les peticions dels periodistes i per
resoldre aquelles situacions que es puguin produir durant les celebracions, o en tot cas,
capturar imatges digitals per a l’arxiu gràfic que es pot trobar al web, a la pàgina
d’Actualitat.
Des de l’àrea de relació amb els mitjans es fa el seguiment diari de la informació sobre
la Universitat que apareix als mitjans de totes les Illes, però també de la informació
diària en general, ja que molt sovint els mitjans sol·liciten posar-se en contacte amb
experts que puguin fer una valoració de fets o de situacions que passen a qualsevol
indret del món i de qualsevol temàtica. Diàriament s’atenen cridades de professionals
dels mitjans que sol·liciten entrevistes, aclariments, valoracions de temes diversos per
elaborar informacions de qualsevol temàtica.
Des del Servei de Comunicació de la UIB es manté un contacte assidu amb l’Institut
Joan Lluís Vives, del qual n’és membre la UIB. Amb l’Institut, es fa difusió
d’informacions rellevants que afecten la nostra comunitat autònoma i es gestiona
informació per al programa &DPSXV, entre d’altres actuacions conjuntes.
Membres de l’àrea de relacions amb els mitjans de comunicació del Servei de
Comunicació de la UIB:
Joan Pericàs
Guillem Balboa
Maria Bel Pocoví (responsable de l’àrea)
Javier Pérez (becari)

Àrea de projectes de comunicació
A partir de la creació de la secció de divulgació científica del Servei de Comunicació de
la UIB el curs 2003-2004, l’àrea de projectes de comunicació ha mantingut aquesta
secció amb l’elaboració i emissió setmanal de reportatges sobre els treballs que
desenvolupen els equips de recerca dels departaments i instituts d’investigació de la
UIB. En l’actualitat es poden consultar més de setanta reportatges a la pàgina web de
Divulgació
de
la
Recerca
del
Servei
de
Comunicació:
<http://www.uib.es/servei/comunicacio/sc/projectes/projectes.htm>.
Els reportatges es faciliten a més de cent seixanta mitjans de comunicació, en català i
castellà, amb imatges en baixa i alta resolució i també es publiquen a la revista interna
de la Universitat, (QOODo&DPSXV8,%. Des de l’inici del projecte s’han registrat més de

380 impactes en mitjans de comunicació de la comunitat autònoma, nacionals i en
suport electrònic.
La secció de divulgació de la recerca forma part del projecte «Eines de la comunicació
per a la difusió dels resultats d’investigació. Difusió de la tasca científica desenvolupada
pels departaments i instituts d’investigació de la Universitat de les Illes Balears»,
finançat pel Pla nacional d’investigació científica, desenvolupament i innovació
tecnològica (Pla nacional de R+D+I) i per la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears.
Aquest projecte suposa la consolidació de la pàgina web Divulgació de la Recerca
iniciada pel Servei l’any 2001 amb el suport de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria
i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera. Aquesta institució manté la seva
col·laboració amb el projecte i facilita als seus membres un accés directe a la
informació, sistematitzada per àrees, amb especial atenció als treballs d’aplicació
empresarial.
D’altra banda, els reportatges han estat la base per a la creació de programes
especialitzats en divulgació científica de ràdio i TV i han sustentat el disseny i
l’elaboració dels programes +RULW]RQV ;;,, de televisió, i $FWXDOLWDW XQLYHUVLWjULD de
ràdio, per a RNE.
Durant el curs 2004-2005 La 2 de TVE a les Balears ha realitzat i emès nou capítols
nous, d’una durada de trenta minuts, amb un total de 27 reportatges. Cal recordar que
des de l’inici +RULW]RQV ;;, ha emès un total de 51 reportatges sobre la recerca als
departaments i instituts d’investigació de la UIB.
En aquest àmbit, des de la col·laboració amb la direcció del centre territorial de les
Balears de TVE, el Servei de Comunicació va dissenyar i elaborar el projecte Horitzons
XXI per a la realització d’una sèrie de tretze capítols de divulgació de la recerca duta a
terme pels equips d’investigació dels departaments i instituts de la UIB. Aquest projecte
es va posar en marxa dins el conveni subscrit entre RTVE i el Govern de les Illes
Balears.
Els títols del programes emesos durant el curs 2004-2005 són:
1. La protecció del medi ambient, un valor afegit
2. Per conèixer la flora de les Illes Balears
3. La 'URVRSKLOD, una campiona de la supervivència
4. On és l’oleoducte
5. Tècniques alternatives contra la plaga
6. SIFKAL, per un ús segur i responsable d’Internet
7. Ametlla i taronja contra els efectes nocius de l’oxigen
8. La caixa negra dels peixos
9. Mirant dos mil anys enrere
10. Cercant l’origen dels illencs
11. L’escoltisme mantingué el caliu
12. Les coves, arxius vivents
13. Les roques ens parlen
14. Perquè no torni a passar

15. Per estalviar temps i doblers
16. El que el cos ens demana
17. Un assessor fiscal especialitzat
18. Municipis segurs
19. Per fer dibuixos animats a la carta
20. Un aliat contra la contaminació
21. Sense por
22. Test als torrents
23. Per sorpresa, a les salines
24. Control exhaustiu
25. Inspirat en el corb marí
26. Aprofitant el caos
27. Seguint la pista de l’ADN
A partir de la col·laboració entre Ràdio Nacional d’Espanya a les Illes Balears i el
Servei de Comunicació i Relacions Institucionals, es va promoure el programa
$FWXDOLWDWXQLYHUVLWjULD. Aquest programa el realitza i finança RTVE a les Balears.
$FWXDOLWDWXQLYHUVLWjULD s’emet per RNE a les Illes Balears (104.5 de FM: Radio 5 Todo
Noticias) el dimarts a les 20.25 hores i el dimecres a les 11.25 i les 17.25 hores. Cal
destacar l’emissió a Ràdio Exterior d’Espanya, cada dissabte (a les 7 hores i a les 12
hores), d’un espai fix de la Universitat de les Illes Balears dins el programa 'HVGH
%DOHDUHVDO0XQGR, en el qual es fa especial atenció als reportatges de la pàgina web de
divulgació científica i tota la informació que pugui donar accés a la tasca d’investigació
que es realitza a la UIB. Així mateix, és freqüent la participació d’investigadors de la
UIB al programa 'LDD'LD, que s’emet diàriament a primera hora del matí.
A més de l’activitat docent i cultural de la Universitat, el programa recull els projectes
d’investigació emesos per la secció de divulgació científica del Servei.

9.6. Servei Lingüístic
Presentació
El Servei Lingüístic (dependent del Vicerectorat d’Estudiants), d’acord amb les finalitats
de la seva fundació, treballa per promoure l’ús de la llengua catalana en l’àmbit d’actuació
de la Universitat de les Illes Balears, a partir de vetllar per l’aplicació del Reglament d’ús
intern i normalització del català i d’oferir a tota la comunitat universitària i a la societat de
les Illes Balears en general suport terminològic i onomàstic; dóna suport al Voluntariat
Lingüístic de la UIB; gestiona ajuts econòmics per a la recerca (tesines i tesis) en català i
també ofereix un servei de correcció i traducció de documents de la comunitat universitària
a les principals llengües (anglès, francès, alemany, italià...).
Durant el present curs hem continuat el desenvolupament del Pla lingüístic proposat pel
Vicerectorat d’Estudiants per fomentar l’ús del català. Les assessores de suport lingüístic
han ampliat la seva atenció a les necessitats en llengua catalana (traducció de programes,
informació terminològica, classes específiques de català, apunts, etc.) del professorat dels
departaments d’Infermeria i de Psicologia a altres dos departaments més de la UIB.
Enguany per primera vegada a la nostra universitat hem iniciat el cicle Les Llengües
Orientals a la UIB, en homenatge a Joan Mascaró i Fornés, amb una oferta de cursos
d’iniciació al xinès, al japonès i al sànscrit que han tingut una gran demanda: un centenar
de persones s’han mostrat interessades en aquestes llengües.
El Servei Lingüístic també participa, amb els altres serveis de llengua de l’Institut Joan
Lluís Vives, en les reunions de treball de la Comissió de Llengua.
Està en procés de construcció virtual un Gabinet de Didàctica per assessorar en matèria
d’aprenentatge i autoaprenentatge de català. També aquest curs hem creat la figura del
suport tècnic per atendre qüestions relacionades amb la coordinació i l’actualització de
totes les activitats que apareixen a la xarxa del Servei.
A continuació presentam un resum més detallat de les activitats de cada àrea concreta del
Servei Lingüístic.

Àrea de correcció i traducció
Un membre de l’àrea de correcció ha assistit al III Seminari de Correcció de Textos. La
terminologia i la correcció de textos, a l’Institut d’Estudis Catalans (18 i 19 de novembre
de 2004), i a la V Jornada sobre Llenguatge Administratiu i Jurídic Universitari de la
CILAJ, amb el títol «Confonem gènere i sexe? Llenguatge no sexista: fenomen, límit i
aplicació», a la Facultat de Dret de la UB (15 d’abril de 2005).

Àrea de planificació i dinamització lingüística
El Pla per augmentar l’ús del català a la docència, en el qual treballen dues assessores de
suport lingüístic i dos becaris, continua amb una gran acceptació als departaments de
Psicologia i Infermeria, i enguany ha estès l’oferta als departaments de Ciències
Matemàtiques i Informàtica i Filosofia i Treball Social. Segons està programat, l’oferta
s’ha d’anar estenent progressivament a la totalitat dels departaments de la Universitat.
Com cada any, s’han convocat els ajuts a la recerca en català, i s’han adjudicat els de l’any
anterior, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, que suposen la
concessió d’ajuts de 300 euros per a cada tesi doctoral redactada en català i de 150 per a les
tesis de llicenciatura.
S’han organitzat dues convocatòries de cursos intensius de llengua catalana de preparació
per a les proves de nivell de català de la Conselleria d’Educació i Cultura. Durant els mesos
de novembre a gener per als nivells B i C, i durant els mesos d’abril a juny per als nivells
B, C i D.
S’ha organitzat el primer cicle Les Llengües Orientals a la UIB, amb un curs
d’«Introducció a la llengua japonesa» de gener a març; un d’«Introducció a la cal·ligrafia
xinesa» d’abril a maig, i un d’«Introducció al sànscrit» el mes de juliol.
Hem col·laborat, en el Pla de formació, en l’organització dels cursos de llengua catalana
per al PDI i el PAS; i amb el Servei de Relacions Internacionals, en els cursos de català per
a estudiants estrangers, i hem organitzat per a aquest servei un curs d’anglès i un d’italià
durant el mes de juliol per als estudiants de la UIB que se’n van a fer estades en altres
universitats europees.
Amb l’ajuda dels alumnes col·laboradors de l’àrea de dinamització s’ha gestionat la Borsa
d’Intercanvi Lingüístic, per a l’aprenentatge i la pràctica d’idiomes.
S’ha col·laborat estretament amb el Centre d’Autoaprenentatge de Català de la UIB en la
difusió dels recursos d’aprenentatge de la llengua catalana.

Cursos de català, d’idiomes moderns i de llengües orientals realitzats el curs 20042005. Matrícula
Els diferents cursos de l’Àrea d’Idiomes Moderns, de llengua catalana i de llengües
orientals han tingut una matrícula global de 452 persones, repartides de la manera següent:
a.1. Cursos de llengua catalana
 Nivell B
 Nivell C
 Nivell D

11 (2004) + 14 (2005) = 25
15 (2004) + 37 (2005) = 52
10

TOTAL

87

a.2. Àrea d’Idiomes Moderns
 Alemany I
 Alemany II
 Alemany III
SUBTOTAL ALEMANY

 Anglès II
 Anglès III
SUBTOTAL ANGLÈS

67
19
7
93
78
33
111

 Francès I
 Francès II

23
10 + 1 (Relacions Intern.) = 11
SUBTOTAL FRANCÈS
34

 Italià I
SUBTOTAL ITALIÀ

TOTAL IDIOMES MODERNS

31
31
269

a.3. Cursos de llengües orientals
 Introducció a la llengua japonesa
 Introducció a la cal·ligrafia xinesa
 Introducció al sànscrit
TOTAL

TOTAL DE MATRICULATS

32
28
36
96

452

Gabinet d'Onomàstica
Durant el curs 2004-2005 el Gabinet d'Onomàstica ha resolt 1.440 consultes sobre
toponímia, de les quals 913 es referien a Mallorca, 132 a Menorca i 288 a les Pitiüses, i 107
inclouen Espanya i la resta del món. A més, s’han revisat diverses llistes de topònims (del
Parc Natural de s’Albufera des Grau, Parc Natural de Mondragó, Reserva Natural de
l’Albufereta, Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, Parc Natural de ses Salines d’Eivissa
i Formentera, camins rurals d’alguns municipis de Mallorca, revisió de topònims
internacionals per al Centre de Recerca Econòmica, CRE, etc.).
Les consultes resoltes sobre antroponímia són 404, a més de 89 peticions de certificats per
a la normalització ortogràfica de cognoms, 75 certificats expedits, 49 notes informatives i
23 consultes sobre normativa. També s’han revisat i unificat criteris de diverses llistes de

noms inscrits al Registre Civil de les Illes Balears per a l’IBAE (Institut Balear
d’Estadística), pobles i gentilicis de les Illes Balears, nom oficial de les comunitats
autònomes, s’han fet notes informatives sobre noms de carrers i la seva normativa, etc.
A més de les consultes diàries, el Gabinet ha treballat en diversos projectes:
a) Presentació del llibre Jornades d’Antroponímia i Toponímia (2003-2004).
b) Compilació i revisió de les comunicacions i conferències exposades a les jornades de
toponímia i antroponímia de Selva.
c) Organització de la XVIII Jornada d'Onomàstica, que es va dur a terme a Selva el 9
d’abril de 2005 a la Casa de Cultura Es Centre.
d) Adquisició d’articles referents a onomàstica que es van publicant a les revistes Lluc,
S’Ull de Sol, El Mirall, Miramar, Randa, etc.
e) Revisió i correcció de la relació de camins rurals públics d’alguns dels termes
municipals de les Illes Balears.
f) Revisió i correcció de topònims referents a les Illes Balears que foren enviats per TVE de
Madrid per dur a terme La dama del Mediterráneo.
g) Revisió i correcció dels topònims enviats des del Servei d’Espais Naturals de la
Conselleria de Medi Ambient.
h) Col·laboració amb la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic de la Universitat de
les Illes Balears per resoldre qüestions de toponímia i antroponímia. (Elaboració del
Nomenclàtor de les Illes Balears.)

Gabinet de Terminologia
El Gabinet de Terminologia ha atès durant el curs 2004-2005 aproximadament 2.500
consultes terminològiques puntuals. La majoria de consultes provenen de l’àrea de
l’ensenyament, principalment de la Universitat, i de l’Administració autonòmica i local i
d’empreses privades. Les àrees temàtiques més consultades han estat ciències de la salut,
alimentació i gastronomia, arts i comunicació.
D’altra banda, volem destacar la tasca del GT duta a terme amb la Direcció General de
Política Lingüística i el COFUC en matèria lingüística pel que fa a la posada en
funcionament d’IB3 Televisió i d’IB3 Ràdio. A més, també ha participat en la
normalització de la retolació de diverses superfícies comercials amb la traducció de més de
200 termes.
En relació amb l’elaboració de diccionaris terminològics, el GT ha enllestit el Lèxic
d’història de l’art català-castellà-francès-anglès, que conté 714 termes catalans amb les
equivalències en les llengües esmentades. Aquest treball s’ha fet en col·laboració amb la
UOC i s’editarà pròximament dins la col·lecció de Vocabularis Universitaris de l’Institut
Joan Lluís Vives. Es troben en fase d’elaboració la versió actualitzada i ampliada del
diccionari de Biologia per a l’ensenyament, el Lèxic del trot i el Lèxic de vela llatina. Així
mateix ja es troba en línia el Catàleg de recursos terminològics universitaris, elaborat pel
GT, consultable a la web de l’Institut Joan Lluís Vives.

Com a activitats permanents de dinamització terminològica, volem destacar l’àmplia
difusió electrònica, bé a través de les pàgines web del GT, bé de les seves llistes de
distribució (UIB, Administració autonòmica a través de la llista d’assessors lingüístics,
etc.), que hem fet dels diccionaris nous, dels termes normalitzats pel Consell Supervisor del
TERMCAT, de les mateixes novetats incorporades a les pàgines web del GT, etc.

6(59(,'(35(9(1&,Ï'(/$8,%
(setembre de 2004 - agost de 2005)
 $QWHFHGHQWVLPRGLILFDFLRQVGHO6HUYHLGH3UHYHQFLy
El Servei es va crear l’any 1999. A principis de 2005 ha passat a dependre del Vicerectorat de
Planificació Economicoadministrativa. Actualment és un servei de prevenció mancomunat
que dóna servei a la UIB, a la FuGUIB i a la FUEIB.

 $FWLYLWDW SUHYHQWLYD GHVHQYROXSDGD HQ HO SHUtRGH GH VHWHPEUH GH  D DJRVW GH

D  $YDOXDFLRQV GH ULVFV ODERUDOV: s’han avaluat els riscs del Departament de Biologia,
laboratori de l’edifici Anselm Turmeda i les feines del personal de la UIB a TIRME
(derivades de convenis). S’ha mesurat el flux de les vitrines de gasos dels laboratoris.
Actualment està avaluat el SHUFHQW del PAS i el SHUFHQW del PDI.

E )RUPDFLyLLQIRUPDFLy
&XUVRVG¶DVVLVWqQFLDREOLJDWzULD. S’han impartit cursos de seguretat als laboratoris, riscs
de manteniment, riscs en biblioteques, manipulació de càrregues, curs pràctic d’extinció
d’incendis i pràctica amb centraletes d’incendis. Hi han assistit 162 treballadors. Actualment,
el SHUFHQW del PAS i el SHUFHQW del PDI ha rebut formació sobre riscs del seu lloc de
treball.
 &XUVRV G¶DVVLVWqQFLD YROXQWjULD: cursos de socorrisme laboral, prevenció d’estrès,
educació de la veu, deshabituació al tabac i sensibilització de la postura. Hi han assistit 82
persones.
,QIRUPDFLyVREUHULVFVODERUDOV: s’ha elaborat una fitxa sobre riscs als laboratoris i una
sobre actuació general en cas d’emergència.
F 3URFHGLPHQWVGHSUHYHQFLy
,QYHVWLJDFLyG¶DFFLGHQWVLLQFLGHQWV: en aquest període s’han produït setze incidents sense
baixa i sis accidents amb baixa (dos han estat per sobreesforç, dos per caigudes al mateix
nivell i dos per caigudes a distint nivell).
Evolució de l’accidentalitat a la UIB

Accidents amb baixa
Malalties professionals
Incidents sense baixa
Total de dies de baixa
Durada mitjana
Taxa d’incidència





143 dies
13 dies
27,7





21 dies
11 dies
8,8





166 dies
24 dies
25,3





247 dies
35 dies
23,8





256 dies
25,6 dies
10,76







299 dies
37,4 dies
8,33

G  3ODQV G¶HPHUJqQFLD: s’ha elaborat el Manual d’autoprotecció de l’edifici G. M. de
Jovellanos. S’han fet simulacres al Mateu Orfila i Rotger, al Guillem Colom Casasnovas, a
l’Anselm Turmeda i al Beatriu de Pinós.

H 9LJLOjQFLDGHODVDOXW:vegeu la memòria del Servei Mèdic.


I $OWUHVDFWLYLWDWVGHSUHYHQFLy:gestió de residus sanitaris (mensual) i químics (semestral).
Gestió per aconseguir que els edificis de la UIB siguin lliures de fum de tabac.



9.8. SERVEI DE PUBLICACIONS I INTERCANVI CIENTÍFIC
(SPIC)

Fotografia: Jaume Rosselló Mir

Cas Jai. Campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)

Introducció: missió de l'SPIC
Segons l’Acord normatiu de 17 de febrer de 2004, publicat al FOU 233, de 19 de març
de 2004 (http://www.uib.es/fou/acord/65/6560.html), el Servei de Publicacions i
Intercanvi Científic (SPIC) de la UIB «es configura com a editorial universitària i com a
estructura de suport a la docència i a la recerca, sent les seves funcions les relacionades
amb la producció, la gestió, la difusió i la promoció de les edicions generades per la
institució universitària i per l'intercanvi científic amb altres universitats i organismes de
qualsevol tipus». És en aquest mateix FOU on apareix el nou Reglament de l'SPIC, el
qual ha estat recentment modificat pel que fa als articles 4, 7 i 8 per l'Acord normatiu de
17 de juny de 2005 (FOU 253, de 24 de juny de 2005). En aquest marc normatiu, i sota
els auspicis del Vicerectorat de Postgrau i Gabinet del Rector, s'han començat a
desenvolupar tota una sèrie d'accions que han volgut ser, al llarg d'aquest curs acadèmic,
l'inici d'una nova etapa en la trajectòria del servei.
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Nova conjuntura: directrius genèriques
El mes de novembre de 2004, el Consell de Direcció de la UIB va nomenar un nou
director del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic (SPIC), el doctor Jaume
Rosselló Mir, professor del Departament de Psicologia, en substitució del professor
Gabriel Jover Arbona, del Departament d'Economia de l'Empresa, qui va deixar la
direcció del Servei a petició pròpia, després de cinc anys de dedicació meritòria. El
nomenament del doctor Rosselló es produí en un moment essencial per al Servei de
Publicacions i Intercanvi Científic, després que el Consell de Direcció i el Consell de
Govern de la UIB aprovassin el nou reglament del servei, i coincidí amb les noves
directrius de funcionament promogudes per la doctora Mercè Gambús, vicerectora de
Postgrau i Gabinet del Rector, que, en síntesi, es basen en els principis següents:
1. Aposta ferma per la qualitat de les publicacions, tant pel que fa als aspectes formals
com de contingut, seguint les directrius marcades per les editorials universitàries més
prestigioses, com també les pautes de consens de la Comissió de Publicacions de
l'Institut Joan Lluís Vives i l'Associació d’Editorials Universitàries Espanyoles (AEUE).
2. Constitució oficial i consolidació del Consell d'Edició com a òrgan acadèmic que
assumeixi el poder executiu sobre les decisions en matèria de publicacions excepte
pel que fa a la col·lecció Materials Didàctics, que depèn directament del director del
servei i constitueixi un fòrum de debat, assessorament, autorització i supervisió de les
diverses iniciatives editorials i dels plans d'actuació de l'SPIC.
3. Implementació gradual de les edicions electròniques, un procés que no serà fàcil, però
que cal emprendre sense dilacions. Aquest procés hauria de conduir tant a l'edició de
llibres electrònics, com, sobretot, a la de publicacions periòdiques en xarxa, sens
perjudici de la més que necessària informatització d'algunes publicacions institucionals.
4. Assumpció per part del servei d'un paper destacat en la projecció social del
coneixement generat a la Universitat i així, en clara sintonia amb l'esperit de l'EEES,
jugar un paper important en la necessitat peremptòria de millorar la connexió acadèmiasocietat. En aquest context, impuls a l'edició d'obres que demostrin un clar esperit
d'apropar l'àmbit acadèmic a la demanda i problemàtica de la nostra societat,
especialment aquelles que, alhora, siguin de caire multidisciplinari i interuniversitari. És
aquest un objectiu prioritari d'aquesta nova etapa, car la connexió universitat-societat no
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és just una directriu obligada del procés de convergència europea, sinó una condició
sine qua non per mantenir viva la institució universitària i gairebé un imperatiu «moral»
de qualsevol centre superior d'ensenyament i recerca.
5. Consolidació d'Edicions UIB com a segell de qualitat i marca editorial pròpia en el
marc més ampli de l'SPIC; ha d’esdevenir el marc idoni, encara que no exclusiu, per dur
a terme els objectius esmentats al punt anterior.
6. Reconceptualització i millora dels processos de promoció i distribució amb vista a
garantir la necessària visibilitat i un impacte social de les obres editades més elevat.
7. Adaptació de les publicacions periòdiques a les directrius que són condició sine qua
non per arribar amb prou projecció a la comunitat científica i/o el públic expert, i que
encaixen tant amb l'esperit europeu i el de la LOU com amb les pautes i recomanacions
del CINDOC, l’ISI, l’ANECA i altres organismes d'àmbit estatal i internacional,
adaptant-se, d'aquesta manera, a les que podríem anomenar «regles del joc» d'aquest
tipus de publicacions, essencials per satisfer la necessitat d'una actualització àgil i
contínua del saber en el marc de la societat de la informació i del coneixement.
8. Millora de la gestió de vendes i solució de diversos problemes en l'administració i la
comptabilitat del servei.
9. Esment especial a les «relacions públiques», entès aquest concepte en el sentit que
habitualment se li dóna en el marc de les estratègies de promoció, publicitat i
màrqueting. Aquest objectiu duu implícits una tasca ingent de tracte amb els autors i
directors de col·leccions i revistes, un contacte més estret amb les llibreries, una millora
dels processos d'intercanvi científic, una major presència en esdeveniments
promocionals com ara fires, exposicions, etc., i en mitjans de comunicació
especialitzats, el disseny d'un pla especial de promoció i difusió, una política de millora
de «l'atenció al client» (entesa en sentit ampli) i un enfortiment de les relacions
institucionals, amb especial esment a les mantingudes amb la resta d'editorials
universitàries.
10. Impulsar un esperit renovador en les publicacions institucionals adaptant-les als
temps que corren i al públic objectiu al qual s’adrecen, eliminant vestigis escolàstics,
augmentant-ne, en els casos que ho requereixin, l’atractiu i la qualitat formal (guia
d'accés, per exemple), optant, quan així sigui aconsellable, per l'edició electrònica
(simplificació i reducció de costs), reduint el «renou» en la informació oferta i evitant
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redundàncies innecessàries. Es tracta, en definitiva, de millorar els serveis a la
comunitat universitària, amb especial esment al cos discent i a l'orientació / la captació
de l'alumnat de batxillerat. Cal que algunes d'aquestes publicacions no es limitin a
informar, sinó que adaptin la forma i els continguts per tal d'assolir un clar component
persuassiu o promocional.
11. Reestructuració interna del capital humà del servei i millor aprofitament tant dels
recursos existents (infra i supraestructurals) com dels generats per l’SPIC mateix, amb
l'objectiu prioritari de facilitar la consecució gradual dels objectius anteriors. Pel que fa
al factor humà, aquest objectiu és inassolible sense la posada en marxa d'un pla intensiu
de formació que permeti al personal de l'SPIC adaptar-se adequadament a la nova
conjuntura.
12. Inici d'un procés que hauria de culminar en una major liberalització del servei
incorporant, sens perjudici d'intensificar alhora la vocació de servei públic, certs criteris
de mercat que passen necessàriament per fer, entre tots, un esforç per millorar la qualitat
de continguts, els aspectes formals i la incorporació de criteris de demanda (aquests
objectius s'adiuen especialment amb l'esperit del segell Edicions UIB). En aquest
procés, resulta essencial avançar en el repte d'una descentralització progressiva i un
finançament més autònom que reflecteixi millor els guanys assolits.
Aquest procés, que ha començat al llarg d'aquest curs acadèmic, s'ha d'entendre com
una etapa de reconversió del servei amb unes fites a mitjà termini, l'assoliment de les
quals ha de ser versemblant, gradual (però ferm) i dotat de la prospectiva convenient,
per la qual cosa no pot ser de cap manera un procés precipitat o frisós, sinó més aviat el
producte d'una evolució que, sempre basada en un esperit dinàmic i amatent, faci realitat
el repte en una progressió prou reflexiva per no resultar fugaç o merament cosmètica.
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Personal (directori)

Fotografia: Joan Pericàs

D’esquerra a dreta: Tomeu Vidal (consergeria), Xisca Llabrés (subdirectora de l'SPIC), Joan Vives
(cap de promoció, distribució i gestió de vendes), Mariano Cateura (encarregat de magatzem i
distribució), Jaume Rosselló (director de l'SPIC), Joan Font (coordinador de producció), Miquel
Company (coordinador de producció institucional), Joana M. Salom (producció), Biel Mesquida
(editor i director d'Edicions UIB), M. Victòria Vidal (producció). No hi són presents Carolina Estapé
(administració i comptabilitat) ni Maria Rosselló (consergeria). Cal precisar que ni en Tomeu ni na
Maria (consergeria) són pròpiament personal de l'SPIC, encara que sovint el seu ajut és d'agrair.

Consergeria (dependent de Gerència)
Nom i cognoms

Torn habitual

Tel.

Fax

Maria Rosselló Caldentey

Horabaixa

3357

2728

Bartomeu Vidal Ripoll

Matí

3357

2728

Nom i cognoms

Càrrec

Tel.

E-mail

Jaume Rosselló Mir

Director de l'SPIC

2498

director.publicacions@uib.es

Francesca Llabrés Segura

Subdirectora de l'SPIC

3355

francisca.llabres@uib.es

Biel Mesquida Amengual

Editor de l'SPIC
3397
Director d'Edicions UIB

Equip directiu

bma.edicions@uib.es
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Àrea de producció editorial (maquetació, composició, etc.)
Miquel Company Florit

miquel.company@uib.es

Joan B. Font i Roig

Responsable de public. 3356
institucionals
Coordinador de producció 3192

Joana M. Salom Moyà

Producció

2729

joana.salom@uib.es

M. Victòria Vidal Juan

Producció i secretaria

2436

victoria.vidal@uib.es

spujfr@uib.es

Àrea de promoció, distribució i gestió de vendes
Joan Vives Riera

Cap d'àrea

2499

joan.vives@uib.es

Mariano Cateura Bennàsar

Magatzem i distribució

2499

mariano.cateura@uib.es

3464

carolina.estape@uib.es

E-mail genèric: comandes.publicacions@uib.es

Administració i comptabilitat
Carolina Estapé Pujol

Administració i
comptabilitat

Accions genèriques engegades
Al llarg d'aquest curs acadèmic, i atesa la conjuntura ja esmentada, s'ha volgut iniciar
una nova etapa a l'SPIC per tal d'aconseguir, a mitjà termini, les fites apuntades a
l'apartat de directrius d'aquesta memòria. No obstant això, com a requisit previ, ha estat
necessari d'engegar tota una sèrie d'accions amb l'objectiu d’introduir diverses
modificacions i esmenes en el funcionament intern de l'SPIC, una optimització de la
gestió economicoadministrativa i un major aprofitament dels recursos humans del
servei. Aquestes accions es poden resumir en les següents:
1. Reestructuració de les funcions dels membres del servei i establiment d'un
sistema més horitzontal d'organització modular, estretament interconnectat i
coordinat a diversos nivells. Això ha culminat en un nou organigrama en el qual
cada mòdul o àrea funcional es troba sota la coordinació d'un responsable. Les
diferents àrees, a través dels coordinadors, són alhora coordinades i supervisades
per l'equip directiu (director, subdirectora, editor), i s'estableix, mitjançant un pla
de comunicació interàrees, un règim d’imbricació pregona entre les múltiples
etapes que constitueixen el procés editorial. A tal efecte, i a banda de les reunions
periòdiques, bé de tot el personal bé dels responsables d'àrees, s'ha instal·lat un
tauler actualitzat pel coordinador de producció on tots els membres del servei poden
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consultar l'estat d'un llibre en el procés d'edició, des de l'entrada de l'original fins a la
fase de promoció, distribució i venda (vegeu la figura 1).
Títol

Autor/s

Col·lecció

Aprovació CE

Correcció/Trad.

Maquetació

Cobertes

Promoció

Galerades

Cor. galerades

El nostre cel al llarg de l’any

Lluc Mas et alter

Fora de col·lecció

Gener de 2005

Abril de 2005 Joan

26 abril de 2005

5 maig de 2005

Paraules

Joana Lladó et alter

Antrop. Cultural 4

Gener de 2005

Abril de 2005 Joan

Abril de 2005

Abril de 2005

Gener de 2005

26 abril 2005 Victòria

Memòria S. De Greuges

Marisa (coord)

Piscologia del Deporte 14-1

Alex Garcia (coord)

Revista

Abril de 2005

Territoris 5

P. Brunet (dir.)

Revista

Abril de 2005

Congrés J.A. Goytisolo
Història de la Immgracio a l'E E

M. Payeras (coord)
S. Serra (coord)

Congrés
Baliàrica 2

PENDENT!!

Psicologia 5

Aprovat 21-04-05

Malalts de dolor

M. M. Truyols

Apuntes básicos de Morfometría

Luis Gállego

Els meus jocs

Joan Sans

24 abril de 2005

24 abril de 2005

18 abril de 2005
Març de 2005

Març de 2005

Impressió

Recepció

Distribució

Abril de 2005 Joana
Abril de 2005 Victòria
Març de 2005 Joana

26-04-05 / 28-04-05

Aprovat 21-04-05
Antrop. Cultural 5

22 abril 2005 Joana

Pressuposts

Abril de 2005 Xisca

5 maig de 2005 Victòria
retorn 4-05-2005

Figura 1. Exemple de la taula utilitzada per saber l'estat d'un llibre en el procés editorial.

Important ha estat el canvi efectiu en la funció de la subdirectora, que abans gairebé just
exercia de supervisora tècnica, i ha passat, aquest curs, a assumir les funcions pròpies
del càrrec i, per tant, a actuar com a directora en funcions en absència del director.
Aquest canvi ve avalat per l'Acord normatiu 7248/2005, de 17 de juny (FOU núm. 253),
que estableix que la subdirectora: «És l'encarregada de la gestió dels processos de
producció de l'SPIC sota la supervisió del director. En absència del director, assumirà
la direcció en funcions».
L'objectiu de tot plegat és que, atès que el director és, ara per ara, un docent i té, per
tant, altres responsabilitats ineludibles que motiven, a fortiori, absències inconvenients,
el servei funcioni «normalment» quan el director no hi sigui present i que, a la llarga,
aquest no hagi de fer més que les funcions directives que li són pròpies, la qual cosa
depèn, en gran mesura, de l'assumpció per part de la subdirectora (en el context
organitzacional descrit) de les funcions inherents al seu càrrec i de la bona disponibilitat
de la resta de personal. Així, doncs, el model aplicat aposta per l'horitzontalització del
control i pel repartiment coordinat de responsabilitats, com també per l'atorgament de
prou autonomia per dependre del director just en aquelles funcions que no poden ser, ni
que sigui temporalment, assumides per altres membres de l'SPIC.
D’altra banda, i en consonància amb els motius susdits, aquest curs acadèmic la
subdirectora ha passat a ser l'habilitada pagadora del servei i, per tant, la responsable de
les despeses menors, la qual cosa ha aportat un component d'agilitat a aquesta funció,
que sovint es veia entrebancada per l'absència del director per mor de les seves
obligacions acadèmiques.
2. Delegació del Consell d'Edició pel que fa a les decisions editorials fomentant la
participació i col·laboració dels membres en la consecució dels objectius de l'SPIC, i
obtenint, en la majoria dels casos, una resposta digna de lloança.

7



3. Establiment d'una política de reunions internes periòdiques i entrevistes personals
amb els membres de l'SPIC. Posada en marxa d'una bústia interna de suggeriments. La
finalitat primera és millorar el sentiment d'autodeterminació del personal, procurar
evitar percepcions d'inequitat i, tant com sigui possible, evitar conflictes que deteriorin
el clima laboral, tot plegat amb l'objectiu final de millorar l'eficàcia i l'eficiència del
servei i la satisfacció dels usuaris i del nostre personal.
4. Planificació trimestral de les actuacions per dur a terme i, en tot cas, sempre després
de cada reunió del Consell d'Edició, complementada amb una tasca de seguiment
exercida per cadascun dels coordinadors i, en darrer terme, coordinada i supervisada per
la direcció de l'SPIC. El feed-back obtingut en aquestes reunions internes (i en les
entrevistes personals) resulta summament valuós per generar un feed-forward que provi
de solucionar els problemes detectats, els endarreriments respecte a la previsió
realitzada i, en definitiva, per aconseguir, en les planificacions subsegüents, una visió
més realista de les nostres possibilitats.
5. Actualització de la comptabilitat, gestió de cobrament de factures antigues i
reclamació de reconeixements de deutes pendents. A manera d’exemple, el balanç de les
actuacions realitzades per l'àrea de promoció, distribució i gestió de vendes en un
període de dos mesos d'intensa dedicació donà els resultats, a data de 17 de març de
2005, de 32.817,32 euros cobrats de factures pendents i de 44.569,32 euros de deute
reconegut, en ambdós casos referits quasi íntegrament a operacions dutes a terme en
exercicis anteriors.
6. Reorganització de l'administració, reclassificació dels arxius, millora de la gestió
documental, introducció de novetats en el sistema d'enviaments per correu, en el registre
de documents, en la gestió de cobraments, en el sistema comptable i en la logística
interna, entre d'altres.
7. Represa de les tasques de distribució i promoció, pràcticament paralitzades a principis
del curs acadèmic perquè el responsable es trobava en excedència. Cal destacar que, si
es mantingueren uns serveis mínims, fou gràcies a l'acció voluntariosa i desinteressada
de Mariano Cateura i Miquel Company, el contracte dels quals no preveia aitals
funcions.
8. Política d'enfortiment, a còpia de projectes comuns i assistència a totes les
convocatòries oficials, de les relacions amb les editorials universitàries que pertanyen a
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l'Institut Joan Lluís Vives i amb l'Associació d’Editorials Universitàries Espanyoles
(AEUE) amb el doble objectiu d'anar junts cap a Europa i de crear una xarxa de
distribució i promoció constituïda per les diverses editorials universitàries amb l'ànim de
millorar la visibilitat de les obres del col·lectiu, tant a l'àmbit estatal com a
l’internacional. Tot això, sens perjudici d'establir relacions específiques amb les més
destacades d'aquestes editorials, fonamentalment amb aquelles que pertanyen a l'àmbit
de parla catalana, com ara la de la Universitat de València intercanvi de catàlegs
editorials, col·laboració en l'edició d'un llibre sobre el tema d'aprendre a ensenyar, que,
un cop editat, es repartirà entre tota la comunitat universitària i la de la UAB
(convenis, coedicions).
9. Elaboració d'un pla a mitjà termini de formació del personal per tal de:
a) Conèixer millor el programa de comptabilitat AGC, que enllaçarà aviat amb el
de comptabilitat central, millorant així la coordinació i la detecció primerenca de
possibles errades i possibilitant un feed-back expedit dels resultats obtinguts i una visió
més bona de la relació costs/beneficis.
b) Engegar la tasca d'edició electrònica, el responsable de la qual serà Joan Font,
coordinador de producció, per la qual cosa completa actualment una formació en aquest
àmbit que ja va iniciar en cursos passats.
c) Informatitzar l'inventari, actualitzar les bases de dades i millorar tots els
processos relatius a la promoció, distribució i gestió de vendes.
d) Conèixer les nombroses innovacions que afecten el món editorial: impressió
sota demanda (fins i tot 1:1), indicadors de qualitat de les publicacions periòdiques,
màrqueting electrònic, noves eines de maquetació i composició, estratègies de millora
de la «visibilitat» de les publicacions i de l'intercanvi científic, etc.
10. Reorganització i actualització del material del magatzem, inventari (actualment en
marxa), millora de les instal·lacions i del material per a la càrrega/descàrrega i per al
maneig de les obres en estoc.
11. Aposta per l'edició activa, sense descurar els deures propis d'un servei públic.
Recerca d'originals d'autors de prestigi, encàrrec d'obres que responguin a necessitats
socials o que contribueixin a donar a conèixer esdeveniments o efemèrides d'especial
importància. Actualització i revisió de les col·leccions existents i creació, a iniciativa
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pròpia, de noves col·leccions en resposta a les necessitats del binomi universitatsocietat, les derivades de l'esperit de l'EEES, etc.
12. Sistematització (d'implantació gradual) de l'exigència als autors i directors de
col·leccions i revistes quant a la presentació d'originals, acompliment de la normativa,
ajut en la promoció, recerca de finançament, etc. No obstant això, la política ha procurat
ser d'oferir sempre que ha estat possible el nostre ajut, àdhuc en l'obtenció dels recursos
econòmics necessaris per a l'edició. D’altra banda, també hem iniciat una estratègia
complementària de recerca pròpia d'ajuts a l'edició.
13. Diversificació de la nòmina d'impremtes convencionals i digitals (sota demanda)
que concursen per a la impressió de les obres editades, amb el doble objectiu de millorar
la qualitat formal de les nostres edicions i de reduir els costs introduint un component
extra de competitivitat entre els possibles adjudicataris.
14. Atesa la fretura de recursos humans, especialment en l'apartat de producció, hem
optat per un increment de les externalitzacions, tant en el cas de sobresaturació de feina
del nostre personal com en el de demandes que, per qüestions tècniques o de formació,
encara no són al nostre abast.
15. Reorganització dels espais que tenim adjudicats a Cas Jai per tal de millorar-ne la
funcionalitat i millorar alhora la qualitat de vida laboral del nostre personal.
16. Adquisició i renovació d’aparells i material inventariable, començant, en el primer
cas, per les carències més evidents i, en el segon, per allò que és més obsolet.
17. Disseny d'un pla de motivació del personal, que, tot i les millores notables que ha
produït en un sector del nostre capital humà, no ha donat resultats en tots els membres,
potser perquè les eines amb les quals comptam per dur a terme aquest repte són febles i
força limitades. En conseqüència s'ha començat a treballar per aconseguir un pla de
promoció interna (a hores d'ara inexistent), la reversió d'almenys part de les vendes
generades i l'obtenció sistematitzada de contrapartides que, en funció de l'acompliment
dels objectius marcats, de l'eficàcia i de l'eficiència demostrats, suposin una millora
quantitativa i/o qualitativa dels recursos materials i humans del servei.
18. Posada en marxa de les directrius inicials del Pla estratègic de Gerència (PEG), sota
la coordinació de l'OPP.
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El Consell d'Edició
En data 21 d'abril de 2005, amb una convocatòria prèvia de reunió ordinària, es va
constituir oficialment el Consell d'Edició, que ja és oficialment òrgan de l'SPIC
(7248/2005, FOU núm. 253, de 24 de juny), la funció del qual és prendre les decisions
editorials i de supervisió estratègica de l'SPIC. Els membres que formen aquest òrgan
foren nomenats, en primera instància, per Resolució del Rector de 30 de juny de 2004
(6495/2004) publicada al FOU núm. 241, de 23 de juliol de 2004, amb una modificació
ulterior, acordada prèviament pel mateix Consell d'Edició i ratificada a l'Acord normatiu
7248/2005, de 17 de juny, publicat al FOU núm. 253, de 24 de juny de 2005. Segons la
documentació normativa esmentada, integren el Consell d'Edició:
President/a: el vicerector competent, en aquest cas la vicerectora de Postgrau i Gabinet
del Rector, doctora Mercè Gambús Saiz.
Vocals:
a) El director del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, doctor Jaume Rosselló
Mir.
b) La subdirectora del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, senyora Francesca
Llabrés Segura.
c) El responsable de l'àrea de promoció i distribució del Servei de Publicacions i
Intercanvi Científic, senyor Joan Vives Riera.
c) Sis membres del PDI elegits per la Junta de Degans i Directors de Centre i per la
Junta de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca, reunides en
sessió conjunta, que són:
Àrea d'Humanitats: doctor Antonio Bernat Vistarini (Dept. de Filologia Espanyola,
Moderna i Llatina), com a titular, i doctor Pere Rosselló Bover (Dept. de Filologia
Catalana i Lingüística General), com a suplent.
Àrea de Ciències Socials: doctora M. Dolors Forteza Forteza (Dept. de Ciències de
l'Educació), com a titular, i doctor Josep A. Pérez Castelló (Dept. de Ciències de
l'Educació), com a suplent.
Àrea de Ciències Jurídiques: doctor Román Piña Homs (Dept. de Dret Públic), com a
titular, i doctora M. Pilar Ferrer Vanrell (Dept. de Dret Privat), com a suplent.
Àrea de Ciències Experimentals: doctora Josefa Donoso Pardo (Dept. de Química), com
a titular, i doctora Francesca Garcias Gomila (Dept. de Física), com a suplent.
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Àrea de Ciències de la Salut: doctora Margalida Gili Planas (Dept. de Psicologia), com
a titular, i senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López (Dept. d'Infermeria i Fisioteràpia),
com a suplent.
Àrea d'Ensenyaments Tècnics: doctor Josep Lluís Ferrer Gomila (Dept. de Ciències
Matemàtiques i Informàtica), com a titular, i doctor Guillem Femenies Nadal (Dept. de
Ciències Matemàtiques i Informàtica), com a suplent.
Secretari: l'editor del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic i director d'Edicions
UIB, senyor Biel Mesquida Amengual.
Segons l'Acord normatiu de 17 de juny d'enguany (FOU núm. 253), els membres del
PDI del Consell d'Edició en formaran part al llarg de quatre cursos acadèmics, encara
que el càrrec té caràcter renovable.

Aplicació del nou reglament i modificacions en la normativa
A partir de l'Acord normatiu 6560, del dia 17 de febrer, publicat al FOU núm. 233, del
dia 19 de març de 2004, es va fer públic el Reglament del Servei de Publicacions i
Intercanvi Científic, que defineix les funcions i l’estructura del servei, els requisits que
han de complir les col·leccions i les atribucions de llurs directors, la definició i el procés
de creació de revistes, les condicions que han de complir i les obligacions pròpies de la
direcció d'aquestes publicacions periòdiques i les pròpies de l'SPIC, com també els
tràmits que cal seguir per a l'encàrrec i la proposta d'altres publicacions, entre les quals
cal destacar els materials de suport a la docència (col·lecció Materials Didàctics) perquè,
per incorporar un component de celeritat en l’edició, són una excepció, en la mesura en
què no depenen de la decisió editorial del Consell d'Edició, sinó del director de l'SPIC,
amb l’aprovació prèvia de la proposta a càrrec del Consell de Departament implicat.
Així mateix, s'estableixen les obligacions i els drets dels autors, i els dels directors, i es
donen les pautes per a les possibles coedicions.
D’altra banda, es concreta el règim economicoadministratiu, els recursos i pressupost de
l'SPIC especificant que «s'ha de basar en els principis d'autonomia i descentralització en
la mesura que siguin possibles dins el marc de l'administració universitària». Aquests
pressupost i recursos «han de provenir de la corresponent assignació al pressupost i dels
ingressos

generats

pel

mateix

servei.

El

Vicerectorat

de

Planificació

Economicoadministrativa i la direcció de l'SPIC han d'establir anualment les condicions
per a l'assignació de recursos al servei».
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L'article 19 és rellevant ferm perquè recull els requisits per a la publicació d'una obra,
inclòs el tema del finançament extern.
Finalment, s'estableixen els principis que regeixen, d'acord amb la legislació vigent, els
drets de reproducció i distribució i els contractes d'edició que han de signar els autors.
Malgrat que aquest reglament entrà en vigor el dia 24 de maig de 2005 (data de
publicació al FOU), la conjuntura del curs acadèmic 2003-2004 no féu possible més que
una aproximació gradual i flexible als objectius i preceptes inclosos en aquest
document. Tanmateix, un cop constituït oficialment el Consell d'Edició i en el context
actual, és aquest reglament, tenint en compte les modificacions introduïdes per l'Acord
normatiu del dia 17 de juny (7248/2005) i la Resolució del Rectorat del dia 24 de maig
de 2005 (7266/2005), ambdós publicats al FOU núm. 253, el que ha de regir l'actuació
del servei, la de la direcció d’aquest i, especialment, la del Consell d'Edició en les
decisions editorials i estratègiques. Tot això, sens perjudici que, en certs processos
inherents a la nova normativa, es pugui tenir en compte, si el Consell d'Edició ho troba
convenient, un cert component de flexibilitat transitòria i d'aproximació gradual a les
directrius legalment establertes.

Canvis i promocions en la plantilla de personal
Al llarg d'aquest curs acadèmic, en el personal de l'SPIC s'han donat certs canvis i
promocions oficials amb l'objectiu final de millorar la qualitat del servei i la satisfacció
dels usuaris. A part del canvi de director, de les funcions i atribucions de la subdirectora
i de la reestructuració interna esmentada, el director, amb el suport de la vicerectora
responsable, va proposar la contractació d'un nou responsable de l'àrea de promoció,
distribució i gestió de vendes, per cobrir la plaça del responsable anterior, ara en
excedència. D’altra banda, i atesos els múltiples errors i despropòsits que es feien
palesos en la tasca d'administració i comptabilitat, es va optar per no renovar el
contracte a l'anterior responsable i contractar una persona nova amb prou coneixements,
i habilitats i actituds adequades, per dur a terme amb eficàcia i eficiència una tasca tan
cabdal per a l'SPIC. Val a dir que l'avaluació d'aquests canvis que podem dur a terme a
hores d'ara és del tot positiva, ja que han suposat una millora qualitativa molt notable i
fàcilment contrastable en els productes i serveis de l'SPIC i en la satisfacció dels
usuaris. Així mateix, i pel que fa al personal contractat, s'ha dut a terme per dos cops la
renovació del contracte de sis mesos del responsable de magatzem, atesa l'actitud de
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superació demostrada, la bona disponibilitat per al treball i la notable motivació per
avançar en les seves habilitats i aptituds.
Quant al personal laboral, cal destacar que la subdirectora del servei, Francesca Llabrés
Segura, va superar amb èxit notable les proves per promocionar al nivell I superant amb
escreix les proves del concurs oposició restringit a la plaça A5, convocada per
Resolució del Rector del dia 4 de març de 2005.

Equipaments
Atesa la manca de certs equipaments i/o l'obsolescència i mal funcionament d'altres,
s'han dut a terme les adquisicions i renovació de material següents:
1. Adquisició de dos nous PC, un dels quals finançat totalment amb el pressupost del
servei.
2. Adquisició de dues impressores noves, atès l’estat paupèrrim de les existents.
Ambdues han estat cofinançades amb la partida pressupostària del servei.
3. Instal·lació de noves prestatgeries al despatx del director, de l'editor, i adquisició, del
pressupost del servei, d'una prestatgeria prou gran i de qualitat per exposar-hi la
col·lecció Bernat Metge, de la qual el nostre servei ha esdevingut, a instàncies de la
Comissió de Publicacions de l'IJLV, el responsable de la promoció i distribució a les
Illes Balears.
4. Adquisició, a càrrec del pressupost del servei, de material fungible i inventariable per
donar suport a la tasca duta a terme al magatzem, des d'un aparell per a la càrrega i
descàrrega de llibres fins a la instal·lació de mesures per incrementar l'escassa salubritat
del lloc on està ubicat i la seguretat de l'entrada principal.
5. Adquisició, a càrrec del nostre pressupost, d'un nou monitor CRT de 22" per a
producció.
6. Sol·licitud (concedida) d'un mòbil per al responsable del magatzem, on no hi ha línia
telefònica (ni xarxa, ni calefacció, ni aire condicionat, ni tancament segur, etc.).
7. Adquisició, a càrrec del nostre pressupost, d'un nou escàner, amb una resolució més
propera a les necessitats actuals que l'anterior.
8. Instal·lació, a càrrec del pressupost general, de nous punts de xarxa i reparació
d'alguns dels existents que no funcionaven.
9. Adquisició, a càrrec del pressupost propi, de llicències de programari específic i
pagament de quotes per al manteniment adequat.
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10. Instal·lació de programari nou o actualitzacions del ja existent amb llicències que
ens ha proporcionat el CTI.
11. Adquisició, a càrrec del pressupost propi, d'expositors nous de novetats per tal
d'instal·lar-los en llibreries i als distints edificis de la UIB.

Formació
Al llarg d'aquest curs acadèmic s'ha engegat el pla a mitjà termini de formació del
personal de l'SPIC. Cal destacar en aquest aspecte:
1. Organització a la UIB d'un curs intensiu d'edició, proposat per la vicepresidenta de
l'AEUE i directora del Servei de Publicacions de la UAB (Magda Polo), amb
l'assistència de la pràctica totalitat dels membres de l'SPIC.
2. Preinscripció i propera matrícula del coordinador de producció i de l'editor i director
d'Edicions UIB al Màster d'Edició organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona.
3. Cursos intensius d'informàtica bàsica impartits per personal del CTI a càrrec del
pressupost de l'SPIC (40 hores), adreçats a l'encarregat del magatzem, per tal de posar
en marxa la informatització de l'estoc, la gestió del servei de llibres i altres tasques
d'ajut a l'àrea de promoció, distribució i gestió de vendes.
4. Formació en els bons usos quant a l'edició i la gestió de les publicacions periòdiques
de ciències socials per part del director i la subdirectora de l'SPIC, a càrrec del
pressupost de serveis centrals.
5. Formació en els processos d'edició per part de l'editor i director d'Edicions UIB.
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Àrea de producció
1. Nomenament d'un coordinador de producció (Joan Font) amb la supervisió i
coordinació de la subdirectora.
2. Externalització, a càrrec del pressupost de l'SPIC, dels processos de correcció
ortotipogràfica, deguda a la manca de personal disponible per dur a terme aquesta tasca.
3. Nomenament d'un responsable de les edicions institucionals (Miquel Company),
coordinat amb la resta dels membres de producció.
4. Nomenament d'un responsable de les edicions electròniques i de la nova pàgina web:
Joan Font.
5. Optimització del repartiment de tasques, planificació trimestral i control de l'estat de
cada obra a través d'un tauler analògic a l'abast de tothom.
6. Important: atès que el Gabinet d'Imatge adscrit al Vicerectorat de Projecció Cultural
ens va comunicar que, per sobresaturació de feina, i llevat d'excepcions puntuals, no
seguiria la tasca de disseny que havia dut a terme per a l'SPIC al llarg de molts d'anys,
ens hem vist obligats a recórrer a dissenyadors externs, la qual cosa ha suposat un
increment no previst i força quantiós en les despeses a càrrec del nostre pressupost (al
voltant de 15.000 euros), la qual cosa caldria tenir en compte amb vista a negociar el
pressupost del proper any.
7. Hem incrementat i diversificat el nombre d'impremtes amb les quals treballam,
fonamentalment per tal de millorar la relació qualitat/preu, d'assignar els diferents
treballs d'impremta a les que poden respondre més bé segons les característiques de
l'obra en qüestió, d'incloure empreses d'impressió digital sota demanda, molt rendibles i
d'extrema celeritat en el lliurament del material, etc.
8. Externalització de la producció de CD i material multimèdia, per manca d'equipament
i formació de la major part dels membres de producció, agreujada per la sobresaturació
de feina que pateixen habitualment.

Àrea de distribució, promoció i gestió de vendes
1. Sanejament de les factures i els deutes pendents, principalment en concepte de
dipòsits a llibreries, contractes de coedició i finançaments pendents. Gestió i cobrament
de factures endarrerides del període 2001-2004.
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2. Disseny i posada en marxa de les directrius principals d'un Pla estratègic de
promoció, distribució i gestió de vendes (febrer de 2005).
3. Represa i millora de la distribució del servei de novetats, assumint la distribució a les
Illes Balears i posant-nos en contacte amb diverses editorials universitàries, l'AEUE, i
empreses distribuïdores per a la distribució estatal i, especialment, en l'àmbit de parla
catalana (contactes amb València i Barcelona). En marxa hi ha negociacions per a la
distribució de certes obres a escala internacional: de moment, possibilitat ferma de ferho a Mèxic, l’Argentina i altres països iberoamericans.
4. Renegociació dels descomptes i de les durades dels dipòsits dels clients. Tasca que
seguim desenvolupant.
5. Revisió, actualització i millora del disseny del catàleg del Servei de Publicacions i
Intercanvi Científic, amb especial esment a les novetats i a les obres editades en el marc
del segell de qualitat Edicions UIB. El nou catàleg inclou un índex per matèries, per
autors, i, com a novetat destacable, la inclusió del codi de barres i el codi EAN de cada
llibre, la qual cosa facilita ferm la tasca als llibreters.
6. Tasques de promoció dirigida i selectiva (quant al públic objectiu) i ofertes via
electrònica, com també introducció del nostre estoc i de les novetats en diverses
llibreries virtuals i pàgines web d'associacions (AEUE, IJLV, etc.).
7. Posada en marxa d'una política de captació a iniciativa pròpia de recursos externs per
a l'edició de les nostres obres. Bons resultats amb diverses institucions públiques
(ajuntaments, CM i conselleries), la CAM, altres editorials universitàries i privades
(coedicions), etc.
8. Intensificació de les relacions amb els mitjans de comunicació genèrics i
especialitzats, en el primer cas amb la col·laboració inestimable del Servei de
Comunicació de la UIB.
9. Contracte d'espais publicitaris en aquests mitjans, tant pel que fa a la promoció
d'obres concretes com per a la del servei mateix i d’Edicions UIB (revista Neu, revista
Delibros, butlletins electrònics, suplement cultural d’El País, Babelia (suplement
cultural d’El Mundo), revista i pàgina web de l'AEUE, etc.
10. Increment i millora de la tasca promocional amb la participació en fires, salons, etc.
Al llarg del curs acadèmic 2004-2005 hem participat als esdeveniments següents:
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• Fira del llibre de València (conjuntament amb l’AEUE i l’IJLV).
• Fira del llibre de Madrid (conjuntament amb l’AEUE).
• Fira del llibre de Granada (conjuntament amb l’AEUE).
• Fira del llibre de Palma.
En el marc de la fira de Palma es presentaren vuit novetats, el nou catàleg i
es dugueren a terme actes de presentació de:
— Malalts de dolor, de la col·lecció Psicologia
Autors: M. Magdalena Truyols, Victòria A. Ferrer i Rafael Salazar
Palma, Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears, 2005
— El nostre cel al llarg de l’any (una altra manera de fer astronomia)
Autors: Lluc Mas i Gaspar Juan
Palma, SPIC, Universitat de les Illes Balears, 2005
— La col·lecció Bernat Metge, amb la participació especial del senyor
Francesc Guardans (vicepresident de l'Institut Cambó)
Malgrat que el lloc on enguany es va fer la fira (plaça d’Espanya) i el temps
atmosfèric no ens foren favorables, podríem qualificar les vendes a la fira de
moderadament satisfactòries (vegeu la figura 2).
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Figura 2. Evolució de les vendes (en euros) a la fira del llibre de Palma des de l'any 2000
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Figura 3. Estand i novetats de l’SPIC a la fira del llibre de Palma (2005)

Figura 4. La prestigiosa col·lecció Bernat Metge
presentada a la fira de Palma

Quant a altres fires, ja hem concertat la propera participació a LIBER 2005 (Madrid, 1116 d'octubre), al Saló del Llibre de Barcelona i, en el marc de l’estand de l'Institut
d'Estudis Baleàrics, a la Fira de Frankfurt 2005.
11. Distribució de la col·lecció Bernat Metge
Amb la mediació de l’Institut Joan Lluís Vives hem arribat a un acord amb l'Institut
Cambó per distribuir la col·lecció Bernat Metge a les Illes Balears. L’hem oferta amb
unes condicions especials de compra a tota la comunitat universitària i hem donat a
conèixer la nostra activitat com distribuïdors a les llibreries.
12. Posada en marxa d'una atenció al client més acurada, posant especial èmfasi en la
qualitat d'aquest servei.
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13. Gestió de subscripcions, fonamentalment quant a les publicacions periòdiques
editades per l'SPIC.
14. Actualització de l'estoc i inventari del magatzem.
15. Reestructuració i posada al dia de la base de dades.
16. Projecte de sincronització del programa de comptabilitat de l’SPIC (AGC) amb el
programa de comptabilitat general.
17. Projecte de domiciliacions bancàries a clients.
18. Implantació del programa SINLI (gestió de dades a clients via electrònica).
19. Seguiment de la base de dades i incorporació de les novetats editorials a la pàgina
web de l’AEUE i a la revista.
20. Seguiment de la base de dades i incorporació de les novetats editorials a la pàgina
web de l’IJLV i a la revista Neu.
21. Política de promoció d'obres concretes mitjançant presentacions en fòrums que
constitueixin un bon públic potencial, a banda de fer-ne algunes de més genèriques (en
funció de les característiques i la temàtica de l'obra en qüestió).
22. Pla de millora de l'intercanvi científic amb la col·laboració del Servei de Biblioteca i
Documentació.
23. Disseny d'un pla d'informació dels serveis oferts, dels procediments, de les novetats,
etc., com també d'un pla de promoció de l'SPIC i d'ofertes especials adreçats a la
comunitat universitària.

Àrea de gestió administrativa i comptable
Amb la incorporació de la nova responsable d'administració i comptabilitat, hem
engegat una tasca centrada fonamentalment en els aspectes següents:
1. Treure tot el profit al programa AGC i contactar amb el nostre suport informàtic
perquè, d'acord amb l'informàtic de comptabilitat central, es connectin els dos
programes, amb tots els avantatges que això suposarà.
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2. Revisió exhaustiva de pagaments i cobraments pendents, d'errades en la comptabilitat
d'exercicis anteriors, d'optimització dels procediments administratius i comptables per
tal de millorar-ne l'adequació i celeritat.
3. Actualitzar dia a dia la gestió comptable. Contacte amb comptabilitat central.
4. Inici d'un registre exhaustiu i primmirat de tots els documents generats tant per la
tasca administrativa com per la tasca comptable. Cura dels arxius administratius.
5. Pla de coordinació amb l'àrea de producció i, sobretot, amb la de promoció,
distribució i gestió de vendes.
6. Registre i control del material fungible consumit per cadascun dels membres de
l'SPIC.
7. Actualització, en coordinació amb promoció i distribució, de les diverses bases de
dades.
8. Millora de la comunicació via correu ordinari, via correu electrònic i via Oficina
d'Informació amb la comunitat universitària i millor qualitat en l'atenció als usuaris del
servei.
9. Registre actualitzat i contacte dels clients en mora.
10. Agilitat en l'enviament de convocatòries i material de promoció, com també en la
gestió administrativocomptable duta a terme amb les llibreries i altres centres de venda,
amb les distribuïdores i amb els mitjans en els quals es duen a terme accions
promocionals.

Actuacions en el marc de la Comissió de Publicacions de l'IJLV
Hem assistit a les diverses reunions on hem estat convocats des de la Comissió de
Publicacions de l'Institut Joan Lluís Vives. A la primera reunió, celebrada a Girona el
dia 13 d'abril de 2005, a la qual assistiren el director de l'SPIC, l'editor i director
d'Edicions UIB i el cap de promoció, distribució i gestió de vendes, s'acordà que el
senyor Jaume Rosselló formàs part d'una subcomissió creada per a la millora de la
pàgina web i que el senyor Biel Mesquida en coordinàs una altra per fer una proposta de
creació d'una biblioteca d'autors universitaris de l'IJLV, que s'editaria en forma de
llibres de butxaca de forma conjunta (totes les editorials de les universitats que formen
part de l'IJLV). D’altra banda, el senyor Joan Vives ha acudit a diverses reunions per
tractar el tema de la distribució i promoció de la col·lecció Bernat Metge.
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Convenis i contractes
1. Conveni amb l'Editorial Barcanova i la distribuïdora Comercial Grupo Anaya (Grup
Lagardere) per optar a l'edició del Premi Mallorca de Creació Literària en la modalitat
de narrativa.
2. Contractes amb diverses llibreries i editorials universitàries a efectes de distribució i
possibles coedicions.
3. Represa del conveni amb l'Editorial Moll per a l'edició de la col·lecció Scientia amb
l'obra La gallina orba.
4. Conveni amb l'AEUE per engegar un procés de distribució conjunta entre les diverses
editorials universitàries de l'Estat.
5. Represa, prèvia negociació pendent, del contracte amb José J. de Olañeta, Editor.

Projectes en estat inicial
1. Nova pàgina web del servei.
2. Carta de serveis.
3. Edició l'any 2006 d'una obra interdisciplinària i interuniversitària (amb
col·laboracions de l'Instituto Ramón y Cajal i de prestigiosos experts internacionals)
commemorativa del centenari del premi Nobel concedit a Santiago Ramón y Cajal. Ja
disposam de finançament.
4. Edició d'un llibre sobre els poemes de Camilo J. Cela (premi Nobel). Ja disposam de
finançament.
5. Edició homenatge del llibre d'Adelaida Ambrogi: 50 anys de la doble hèlix.
6. Edició l'any 2006 d'una obra commemorativa del centenari del Primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana.
7. Creació d'una col·lecció per a obres de creació d'alumnes i PAS.
8. Contracte amb l'editorial universitària de la Universitat de València per a l'edició del
llibre Aprendre a ensenyar, adreçat especialment al PDI per facilitar el procés de
convergència europea.
9. Represa de la col·lecció Homenatges, que serà dirigida pel doctor Gonçal López
Nadal.
10. Represa de la col·lecció Poesia de Paper, dirigida pels professors Perfecto Cuadrado
i F. J. Díaz de Castro.
11. Col·laboració amb la Fundació Càtedra Iberoamericana per a la creació d'un portal
de llibres electrònics d'autors de les universitats estatals i d'Hispanoamèrica.
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12. Col·laboració en l'edició d'una Guia de cures pal·liatives cofinançada per l'associació
ARA-FOH.
13. Presentacions de novetats a LIBER 2005, al Saló del Llibre de Barcelona, a la Fira
de Frankfurt i a la Fira de Guadalajara (Mèxic).
14. Contactes amb llibreries d'Eivissa i Menorca per a temes de distribució a les altres
illes.
15. Aplicació gradual del Pla estratègic de Gerència (PEG).
16. Inici de la col·lecció Diderot 2007, dirigida per Joan Antoni Mesquida i coordinada
per Jaume Rosselló Mir, adreçada als alumnes d'estudis preuniversitaris. Els quatre
objectius fonamentals serien: informació, orientació, adquisició d'habilitats per al nou
ensenyament universitari i captació de nous estudiants per a la UIB.
17. Projecte d'edició, tal volta en col·laboració amb la Universitat de Salamanca, de la
Revista Española de Educación Especial.
18. Possible col·laboració en l'edició de Ridiculum vitae, obra impulsada per La Sonrisa
Médica i finançada per la CAM.

Relacions amb altres serveis de la UIB
En el marc d'una política clara d’optimització dels recursos existents a la UIB, s’ha
engegat un procés de col·laboració sinèrgica amb els diferents serveis de la nostra
universitat amb els quals ens podem ajudar mútuament o compartim certs objectius.
D’aquesta manera, s’han iniciat contactes amb el Servei de Comunicació, l’Oficina
d’Informació, el Servei de Biblioteca i Documentació, Campus Extens, Formació
Continuada, el Servei de Recursos Audiovisuals, el Servei Lingüístic, etc. Com a fruit
d’aquests primers contactes, cal destacar:
a. La millora de la col·laboració amb el Servei de Comunicació, que s'ha fet palesa
en una promoció més visible de les nostres obres en la premsa i altres mitjans de
comunicació, com també en la revista electrònica Enllaç.
b. El compromís de l’Oficina d’Informació de divulgar entre la comunitat
universitària les novetats editorials del servei. També, si escau, aquest servei
promocionarà les nostres obres entre els informadors i orientadors de
l’ensenyament preuniversitari.
c. El possible aprofitament de la plataforma Greenstone, elaborada i gestionada pel
Servei de Biblioteca i Documentació, una plataforma digital encara sense
continguts que representarà una eina força valuosa per donar visibilitat a les
publicacions electròniques generades des de l’SPIC. Aquesta plataforma, que
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inclou un sistema de metadades altament difós (Dublin Core), que té una
estructura interna jeràrquica i que anirà lligada a portals de gran visibilitat, ens
ajudarà a fer-nos més presents en xarxa i a facilitar l’accés i la consulta del
material electrònic editat, com també a compartir recursos amb serveis com ara
Campus Extens, Formació Continuada, o el Servei de Recursos Audiovisuals,
entre d’altres.
d. El compromís amb el Servei de Recursos Audiovisuals de dur a terme una
política d’edició sinèrgica i complementària quan les circumstàncies així ho
requereixin. Des d’aquest punt de vista, quan resulti convenient, nosaltres els
podem donar suport en l’edició de material en paper o electrònic complementari
a les edicions que ells generen, mentre que ells ens poden ajudar a editar
material audiovisual/multimèdia com a complement a les edicions en paper (o
electròniques) tradicionals.

Col·leccions vigents

Col·lecció
A Taula
Antropologia
l'Educació
Assaigs Jurídics

Director/a

Darrera obra

Francesc Casadesús Novembre
de 2003
de Jordi Vallespir
2005
Rosario Huesa

Edició
SPIC

SPIC

María
Luisa 2005
Sánchez de León
Biblioteca
Marian Josep Massot i 2005
Muntaner
Aguiló
Joan Mas i Vives
Biblioteca Miquel dels Josep Massot i 2005
Sants Oliver
Muntaner
Joan Mas i Vives
Blaquerna
Pere Rosselló
Albert Soler

SPIC

La Guerra Civil a Arnau Company i
Mallorca Poble a Mates
Poble

Coedició

Materials Didàctics

SPIC

Medio Maravedí

Director del Servei 2005
de Publicacions
Antonio
Bernat
Vistarini

Coedició

Coedició

En preparació Actes de
les Jornades Lul·lianes

Coedició

Francesca Salvà

SPIC

Psicologia

Jaume Rosselló Mir

Edicions
UIB
SPIC

Esperança Bosch
Victòria A Ferrer
Turisme i Investigació Francesc Sastre
Climent Picornell

En preparació la nova
Baliarica Minor

Coedició

Pedagogia Laboral

Treballs Feministes

Possible canvi

SPIC

2004

Baliarica

Observacions

SPIC
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Actes

Director de l’SPIC

SPIC

Aprovada pendent de
documentació
En projecte

Diderot 2007

SPIC

George Sand

Edicions
UIB
Edicions
UIB

Teoria Literària

Aprovada pendent de
documentació
Ídem

Revistes actives

Revista

Director/a o
responsable

Periodicitat
establerta

Darrer/
proper núm.

Contacte
director

Pla
d'adaptació
directrius

Projecte
d'edició
electrònica

Territoris

Pere Brunet

Anual

5/2005

SÍ

SÍ

SÍ

Educació i
Cultura
Annals of
Tourism
Research
en Español
Taula.
Quaderns
de
Pensament

Antoni J.
Colom

Anual

17, 2004 /
en prep. 18

SÍ

?

NO

Esteve
Bardolet

Bianual

Francesc
Casadesús

Anual

5 de desembre
de 2003 / ?

38, 2004 /
en premsa 39

Revista de
Psicología
del Deporte
Grama y
Cal
Maresia

Guillem
Sagrera

Víctor
Guerrero

NO

?

?

SÍ

SÍ

NO

Núm. de transició.
Adaptació gradual
noves directrius.

en preparació

(Catalina
Cantarellas, in
pectore)

Renúncia de Pau
Cateura com a
director. Problemes
de periodicitat.
Recuperació retard.
Recerca de
finançament de
l’edició electrònica.

SÍ

SÍ

NO

14 (1), 2005 / en
prep. 14 (2)

SÍ

SÍ
(ja molt
adaptada)

SÍ

Inactiva

2, 1998 /
«en stand by»

SÍ

?

NO

Manca finançament

En projecte

Sortida: 2006

SÍ

SÍ

Totalment
electrònica

Manca finançament

En projecte

Primer número
en estat de
producció, però
aturat des de fa
estona

SÍ

NO

NO

Sense director/a. La
revista roman
aturada.

Anual

Alexandre
Garcia-Mas
P. Cuadrado i
F. J. Díaz de
Castro
P. Cuadrado i
F. J. Díaz de
Castro

30//31
(núm. doble)

Projecte 2 línies:
miscel·lània,
monogràfics.

En realitat, no
produïda ni
gestionada per
l'SPIC

29, 2003 /
Mayurqa

Observacions
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Publicacions editades al llarg del curs acadèmic
Esmentam en aquesta llista just les noves publicacions i les reedicions, prescindint, per
raons d’espai i rellevància, de les simples reimpressions.

SPIC
PUBLICACIONS INSTITUCIONALS
 Informe de la Sindicatura de Greuges de la Universitat de les Illes Balears
 VII Encuentro Estatal de Defensores Universitarios
 Catàleg de projectes d'investigació de la UIB (2004)
 Lliçó inaugural del curs 2004-2005
 Memòria d'investigació
 Guies de centre i de l’estudiant
 Impresos de matrícula 2005-2006
 Preinscripció i dues versions de la Guia d'accés
 Plans d'estudis per al curs acadèmic 2005-2006
 Protocol del doctorat honoris causa del senyor Josep Palau i Fabre, 2005
 Protocol de la cerimònia de graduació 2005
 Elaboració del programa i les bases del VII premi Nadal Batle
 Elaboració del protocol de la inauguració del curs 2004-2005
 Impresos corresponents als programes de doctorat 2004-2005
 Invitacions, targetes personals, cartells, díptics i tríptics, fullets, paperetes de les
eleccions, etc
 Documentació administrativa pròpia de la UIB: impresos diversos, folis oficials,
sobres, fulls petits, carpetes, etc.
 Gestió i enviaments d'anuncis de premsa (36).
PUBLICACIONS NO INSTITUCIONALS
Materials Didàctics
Análisis del DCA I. Comparación de dos medias. 2a edició revisada
Alfons L. Palmer Pol
Materials Didàctics, 008
Análisis del DCA II. Análisis de la variancia unifactorial. 2a edició revisada
Alfons L. Palmer Pol
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Materials Didàctics, 009
Tablas de estadística. 2a edició revisada
Alfons L. Palmer Pol
Materials Didàctics, 007
Bases metodológicas de la investigación educativa. 2a edició revisada
Lluís Ballester Brage
Materials Didàctics, 086
Bases metodològiques de la investigació educativa. Quadern d’exercicis
Lluís Ballester Brage
Materials Didàctics, 110
El impuesto sobre beneficios y la aplicación del resultado en la contabilidad de las
sociedades. 2a edició revisada
Gabriel Jover i Emilio Mauleón
Materials Didàctics, 071
Lecciones de Derecho Procesal III.2
Isabel Tapia Fernández
Materials Didàctics, 111
Matemàtica discreta. 2a edició revisada
Carles Garcia Amengual
Materials Didàctics, 066
Introducción a la teoria clásica de los tests. 2a edició revisada
Alfons L. Palmer Pol
Maria Cristina Fernández Coll
Materials Didàctics, 059
La negociación colectiva en el sector de hostelería
Remedios Roqueta Buj (coordinadora)
Materials Didàctics, 112
English Literature: An Anthology
Patricia Bastida Rodríguez i Paloma Fresno Calleja
Materials Didàctics, 114
Selected passages for reading comprehension and grammar practice
Paula López Rúa
Materials Didàctics, 113
Los tribunales españoles. Estructura y competencias. 3a edició revisada
Carlos Gutiérrez González
Materials Didàctics, 081
Lingua Portuguesa I
Pereira, Maria Lourdes i Perfecto E. Cuadrado.
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Materials Didàctics, 115
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Obres de col·leccions
Santanyí. Els tres fronts
Cristòfol-Miquel Sbert
SPIC, Universitat de les Illes Balears i Edicions Documenta Balear, 2004
Col·lecció: La Guerra Civil a Mallorca
Coordinació: Arnau Company i Mates
Vell amic de Banús
Gabriel Sabrafín
SPIC, Universitat de les Illes Balears i Consell de Mallorca, 2004
Col·lecció: Tespis, 12
Directora: Patrícia Trapero
Els anys del desig més ardent
Miquel López Crespí
SPIC, Universitat de les Illes Balears i Consell de Mallorca, 2004
Col·lecció: Tespis, 13
Directora: Patrícia Trapero
Mestres republicanes. Ciutadanes compromeses
Maria Cristina Ferrer González i Maria Pons Adrover
SPIC, Universitat de les Illes Balears, 2005
Col·lecció: Treballs Feministes
Directores: Esperança Bosch i Victòria A. Ferrer
Inserció sociolaboral i exclusió social: avaluació de programes
SPIC, Universitat de les Illes Balears, 2005
Col·lecció: Pedagogia Laboral, 7
Directora: Francesca Salvà
Història de la immigració de l’Estat espanyol a les illes Balears
Edició a cura de Sebastià Serra Busquets i Jordi Pons Bosch
SPIC, Universitat de les Illes Balears, 2005
Col·lecció: Baliarica, 2
Directora: María Luisa Sánchez de León
Aprendre a veure el món. Testimonis de l'alumnat
SPIC, Universitat de les Illes Balears, 2005
Col·lecció: Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, 01
Directora: Berta Artigas
Paraules. Multiculturalitat a les aules i ensenyament de la llengua
Joana Lladó, Bartomeu Abrines, M. Lourdes Arbona i Miquel Llobera
SPIC, Universitat de les Illes Balears, 2005
Col·lecció: Antropologia de l'Educació, 4
Director: Jordi Vallespir

29



Els meus jocs
Joan Sans
SPIC, Universitat de les Illes Balears, 2005
Col·lecció: Antropologia de l'Educació, 5
Director: Jordi Vallespir
(Des)aïllats: narrativa contemporània i insularitat a les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004
Col·lecció: Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, 22
Directors: Josep Massot i Muntaner i Joan Mas i Vives
Estudis sobre el teatre català del segle XX
Antoni Nadal
Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005
Col·lecció: Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, 23
Directors: Josep Massot i Muntaner i Joan Mas i Vives
Francesc de Borja Moll i la llengua literària
Joan Miralles i Monserrat
Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005
Col·lecció: Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, 24
Directors: Josep Massot i Muntaner i Joan Mas i Vives
La supervivència de la toponímia precatalana d’Eivissa i Formentera i l’Onomasticon
Cataloniae
Enric Ribes i Marí
Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005
Col·lecció: Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, 25
Directors: Josep Massot i Muntaner i Joan Mas i Vives
Antoni M. Alcover. La pronúncia llatina entre catalans (Estudis fonològics)
Nicolau Dols
Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004
Col·lecció: Biblioteca Marian Aguiló, 38
Directors: Josep Massot i Muntaner i Joan Mas i Vives
Històries de paper
Josep Sureda Blanes, Maria Verger, Manuel Andreu Fontirroig i Elvir Sans
Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005
Col·lecció: Biblioteca Marian Aguiló, 39
Directors: Josep Massot i Muntaner i Joan Mas i Vives
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Obres fora de col·lecció
Sociologia de l’educació: cultura i pràctica escolar. Les reformes actuals
Bartomeu Mulet Trobat, coordinador
SPIC, Universitat de les Illes Balears, 2004
Jornades d’Antroponímia i Toponímia (2003-2004)
Hermínia Planisi Gili, coordinadora
SPIC i Servei Lingüístic, Universitat de les Illes Balears, 2005
Unitats didàctiques per a primària. Àrea d’Educació Física
Pere Palou, Xavier Ponseti i Pere A. Borràs
SPIC, Universitat de les Illes Balears, i Institut de Ciències de l’Educació, 2005
Actas del I Simposio Internacional José Agustín Goytisolo
Coord.: Carme Riera i Maria Payeras
SPIC, Universitat de les Illes Balears, 2005
Apuntes básicos de Morfometría
Luis Gállego
SPIC, Universitat de les Illes Balears, 2005
El nostre cel al llarg de l’any (una altra manera de fer astronomia)
Lluc Mas i Gaspar Juan
SPIC, Universitat de les Illes Balears, 2005
Edicions UIB
Col·lecció Edicions UIB, dirigida per Biel Mesquida
Les dimensions socials de la crisi ecològica
Joaquín Valdivieso (coord.)
Edicions UIB (SPIC), Universitat de les Illes Balears, 2004
L’art en pantalla. La creació digital a Internet
Joan Campàs Montaner.
V Premi d’Assaig i Creació sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle i Nicolau
Edicions UIB (SPIC), Universitat de les Illes Balears, 2005
Hablando de física a la salida del cine. Licencias cinematográficas
Antoni Amengual Colom
Edicions UIB (SPIC), Universitat de les Illes Balears, 2005
Col·lecció Psicologia, dirigida per Jaume Rosselló Mir
Malalts de dolor. Una guia per conèixer i combatre el dolor crònic
M. Magdalena Truyols, Victòria A. Ferrer i Rafael Salazar
Edicions UIB (SPIC), Universitat de les Illes Balears, 2005
Col·lecció Psicologia, 05
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Col·lecció Medio Maravedí, dirigida per Antonio Bernat Vistarini (coedició amb José
J. de Olañeta)
El teatro en España (1490-1700)
Melveena Mckendrick
Edicions UIB (SPIC), Universitat de les Illes Balears, i Olañeta, 2005
Col·lecció Medio Maravedí, 06
De la Mano de Artemia. Literatura, Emblemática, Mnemotecnia y Arte en el Siglo de
Oro
Aurora Egido
Edicions UIB (SPIC), Universitat de les Illes Balears, i Olañeta, 2005
Col·lecció Medio Maravedí, 07

Revistes
Revista Educació i Cultura, 17. 2004
Taula. Quaderns de Pensament, 38. 2004
Mayurqa, 29. 2005
Revista de Psicología del Deporte,13/2. 2004
Revista de Psicología del Deporte, 14/1. 2005
Revista Territoris, 5. 2005
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9.9. SERVEI DE RECURSOS AUDIOVISUALS

Adreça i telèfon
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Telèfons: 971 17 34 41 / 26 73
E-mail: savser@uib.es
www.uib.es/depart/sravweb/
Director: Miquel Oliver Ribas
Personal: Miquel Pou Vicens
Francesc Escanellas Garcias
Ariane Cuche
Pau Sbert Robles
Joan Albons Rosselló
Daniel Castro Moreni
Situació acadèmica: tècnics especialistes en audiovisuals

INTRODUCCIÓ
El Servei de Recursos Audiovisuals (SRAV) està al servei de la comunitat universitària
per donar suport audiovisual a la docència i a la investigació. Es constitueix com un
servei central de la Universitat.
Té com a funcions:
 Posar a l’abast de la comunitat universitària la infraestructura audiovisual que
faciliti les tasques docents, d’investigació i difusores de la UIB.
 Coordinar la producció dels audiovisuals que es fan a la Universitat.
 Coordinar la gestió dels equips audiovisuals de la UIB, i procurar que se’n faci
una bona utilització i conservació.
Aquestes funcions es concreten en:
 Servei de suport tècnic a la docència, a la investigació i a les distintes activitats
que promou la UIB (congressos, jornades, etc.).
 Unitat de producció, que s’ocupa de la creació de programes de vídeo i d’altres
audiovisuals de caire didàctic i científic.

 Control i manteniment dels sistemes de videoconferència que el projecte
Campus Extens té al campus de la UIB i a les seus de Menorca i Eivissa i
Formentera.
Els serveis es realitzen a proposta de:
La Universitat (a través dels òrgans de govern).
Els departaments i serveis universitaris.
Les institucions.
Quan els serveis són externs (institucions, organitzacions, etc.), els projectes de treball
responen a convenis de col·laboració o contractes.

ACTIVITATS DOCENTS
Curs del Pla de formació del PAS i PDI impartit per personal del SRAV:
Núm. 130105: Curs d’instal·lació i utilització d’equips audiovisuals

VÍDEOS, DVD I STREAMING VIDEO
Solemne obertura del curs acadèmic 2004-2005
Producció: UIB
Any: 2004
Realització: SRAV
Durada: 90 m
Vol ESA
Producció: UIB ( Servei de Comunicació)
Any: 2004
Realització: SRAV
Durada: 10 m
Tècnica d’inserció venosa
Producció: UIB (Dept. d’Infermeria i Fisioteràpia)
Any: 2004
Realització: SRAV
Durada: 8 m
Trajectòries Empresarials (cicle de conferències)
Josep Oliver
President de CAEB
Què és la CAEB?
18 d’octubre de 2004
Miquel Lladó
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President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca,
Eivissa i Formentera
Què és la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació?
25 d’octubre de 2004
Miquel Nigorra
President del Banc de Crèdit Balear
Trajectòria personal
8 de novembre de 2004
Miquel Dalmau
President del Consell d’Administració de la Policlínica Miramar
La medicina com a empresa
15 de novembre de 2004
Rosa Gallur
Presidenta de la Comissió Territorial de les Balears
Trajectòria personal, trajectòria empresarial
22 de novembre de 2004
Simó Pere Barceló
Copresident de Barceló Hotels & Resorts
Balears necessita creixement econòmic
29 de novembre de 2004
Damià Seguí
Restaurant Espectacle Son Amar
De l’empresa al patrocini esportiu
30 de desembre de 2004
Felicià Fuster
Expresident de Gesa i Endesa
Una vida dedicada a l’empresa
10 de gener de 2005
Llorenç Huguet
President de la Caixa de Balears, «Sa Nostra»
Trajectòria vital
10 de gener de 2005
Producció: UIB (Escola Universitària d’Estudis Empresarials, Fundació
Universitat-Empresa i Fundació Càtedra Iberoamericana).
Realització: SRAV.
Durada: 60 m cada programa.
Observacions: s’ha fet un vídeo de cada conferència i posat en format DVD i
streaming video, de manera que els vídeos es poden veure des de la web de la
Fundació Càtedra Iberoamericana (www.uib.es/catedra_iberoamericana).
Nadal 2004
Producció: UIB (Vicerectorat d’Estudiants).
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Any: 2004.
Realització: SRAV.
Durada: 12 m.
Acte d’investidura com a doctor honoris causa del senyor Josep Palau i
Fabre
Producció: UIB.
Any: 2005.
Realització: SRAV.
Durada: 75 m.
La discapacitat visual. Aspectes educatius i socials
Producció: ONCE, Govern de les Illes Balears i UIB.
Any: 2005.
Realització: SRAV.
L’acció tutorial a la universitat
Joan Manuel Homar
Producció: UIB (Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i ICE).
Any: 2004.
Realització: SRAV.
Observacions: programa d’ajut a la docència universitària (PADU). Fem camí
cap a Europa.
Planificació de la docència universitària
Josep Lluís Medina
Producció: UIB (Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i ICE).
Any: 2005.
Realització: SRAV.
Durada:
Observacions: programa d’ajut a la docència universitària (PADU). Fem camí
cap a Europa.
Taller de estrategias metodológicas participativas en el aula universitaria
Dr. Francisco Ibernón
Producció: UIB (Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i ICE).
Any: 2005.
Realització: SRAV.
Observacions: programa d’ajut a la docència universitària (PADU). Fem camí
cap a Europa.
El medi ambient a les Illes Balears (l’energia solar tèrmica a les empreses
turístiques)
Producció: SRAV.
Any: 2005.
Realització: SRAV.
Durada: 5 m.
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Cerimònia de graduació del curs 2004-2005
Producció: UIB.
Any: 2005.
Realització: SRAV.
Durada: 63 m.
VI Estades Ludicoesportives al Campus de la UIB
Producció: UIB (Fundació General).
Any: 2005.
Realització: SRAV.
Durada: 7 m.

Gravacions d’actes institucionals, conferències...
Third international Work Shop (Dept. de Ciències Matemàtiques i
Informàtica). 22/10/04.
Setmana Eròtica Universitària. 08/11/04.
Inauguració de l’edifici Cientificotècnic.
13/12/2004.
Magisteri Teatre: Príncep de les tenebres. 23/02/05.
Palau nu. 23/02/05.
Jornada Tècnica d’Acolliment. Can Tàpera. POTU. 28/02/05.
Conferència: ©La función pública como alternativa profesionalª. Baltasar
Garzón. 04/02/05.
Fòrum de l’Educació. FUEIB i Vicerectorat d’Estudiants. 16/03/05.
Conferència: ©Els objectius del desenvolupament del mil·lenniª. Fernando
Casado. Coordinador de la campanya de l’ONU per Espanya. 11/05/05.
Visita de SAR el Príncep d’Astúries a la UIB. 10/05/05.
Obres a la falca verda del campus de la UIB. 11/05/05.
Lliurament dels premis Universitat-Empresa 2005. 16/06/05.
Lectura de tesi doctoral. Antoni Vives. Foment del turisme. 20/06/05.
Lectura de tesi doctoral. M. Neus Fernández. Història de la TVE a les
Balears. 27/06/05.
Inauguració de les obres del metro Palma-UIB. 11/07/05.
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Obres a la carretera de Valldemossa. 14/07/05.

SERVEI DE SUPORT TÈCNIC
Suport tècnic i control dels sistemes de videoconferència que dóna el Servei de
Recursos Audiovisuals al projecte Campus Extens
Hores de videoconferència
Estudis de grau
Estudis de postgrau i màsters
Reunions
Exàmens i tutories
Conferències
Total d’hores de videoconferència:

2.324
514
187
117
116
-------------

Suport tècnic del Servei de Recursos Audiovisuals al programa Opera Learning
Horari de les sessions:

de 20 a 24 h

El dijous 14 d’octubre de 2004, Boris Godunov de Modest Mussorgski
El dimarts 14 de desembre de 2004, Rigoletto de Giuseppe Verdi
El dijous 31 de març de 2005, L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti
El dijous 28 d’abril de 2005, Midsummer Night Dream de Benjamin Britten
El dimarts 24 de maig de 2005, Jenufa de Leos Janácek
Un tècnic en audiovisuals de 20 a 24 h
Total d’hores: 20

EQUIPAMENT
Àrea de producció audiovisual
Equip de gravació portàtil
 1 videocàmera Betacam Sony BVP-70 P.
 1 videocàmera Betacam Sony DXC-D30P.
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1 videocàmera DVCAM Sony DSR-150P.
1 equip de gravació d’àudio professional portàtil.
1 equip d’il·luminació portàtil.
Trípodes Sachtler vídeo 14, vídeo 18 i Vinten V100.
Sistema d’estabilització Glidecam Gold.

Sistema d’edició digital
 Sistema d’edició en línia d’àudio SADiE, Studio and Vídeo Limited (PC).
 Sistema d’edició en línia de vídeo Final Cut Pro, G4, G5 (Mac).
 Magnetoscopis reproductors/gravadors Betacam digital, Betacam SP i DVCAM.
Àrea de digitalització
 1 sistema de creació de DVD, DVD Studio Pro, G4 (Mac).
 1 sistema de filmació de diapositives Polaroid, Digital Palette CI 5000 S
(PC/Mac).
 1 sistema de gravació de CDR Yamaha.
 1 sistema de duplicació de CDR.
 1 sistema de duplicació de DVD.
 1 escàner A4 Agfa Snapscan 600.
 1 escàner de diapositives Nikon Coolscan LS-2000.
 1 impressora per a transparències i opacs Epson Stylus Pro.
 1 impressora per a foto, CD i DVD Epson Stylus Photo 900.
 1 sistema de gravació DVD-R i DVD+R.
Àrea de videoconferència
-

Palma. Campus universitari
•

Cinc aules de videoconferència




-

Seu universitària de Menorca
•

-

Videoconferència multipunt Polycon FX i VS-4000.
Sistema de control automatitzat AMX.
Perifèrics:
càmeres,
ordinador,
magnetoscopi,
videopresentació, canó de projecció, monitors i pantalla tàctil.

Tres aules de videoconferència
 Videoconferència Polycon 512 P.
 Perifèrics:
càmeres,
ordinador,
videopresentació, canó de projecció, monitors.

magnetoscopi,

Seu universitària d’Eivissa i Formentera
•

Tres aules de videoconferència.
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Videoconferència Polycon 512 P.
Perifèrics:
càmeres,
ordinador,
videopresentació, canó de projecció, monitors.

magnetoscopi,

Servei de préstec
-

-

-

Equips de projecció:
•
Projectors de diapositives.
•
Retroprojectors.
•
Projectors d'opacs.
Presentacions de vídeo:
•
Magnetoscopis de distints formats.
•
Monitors.
•
Canons de projecció.
•
Videopresentació.
Altres equips a càrrec del Servei:
•
Càmeres de vídeo Hi-8 i DV.
•
Equip fotogràfic.
•
Megafonia.
•
Etc.

Altres; convenis, col·laboracions i intercanvis amb entitats públiques o privades
Col·laboracions i intercanvis:














Universitat de Barcelona.
Universitat Autònoma de Barcelona.
Universitat Internacional d’Andalusia.
Govern de les Illes Balears.
Consell de Mallorca (Arxiu del So i de la Imatge).
Centre Cultural Sa Nostra.
ATEI (Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana).
TV3.
TVE.
Telenova.
Canal 4.
Ajuntament de Palma.
Ajuntament de Felanitx.

Assessorament tècnic en temes relacionats amb videoconferència a altres universitats i
centres:
 Escola d’Alts Estudis d’Hoteleria i Turisme de Cuba.
 Universitat Autònoma de Barcelona (Institut de Ciències de
l'Educació).
 Universitat Oberta de Catalunya (Servei d'Audiovisuals).
 Universitat de Barcelona (Servei d'Informació i Publicacions).
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 Universitat Rovira i Virgili.
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9.10. SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS
Adreça
Edifici cientificotècnic
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
Telèfons:

Direcció:
971 17 33 53
Administració:
971 17 20 70 / 29 41

Telefax: 971 25 95 01
http://www.uib.es/secc6/laaweb/
Director: Dr. Sebastià Albertí Serrano
Personal
Dr. Gabriel Martorell Crespí
Dr. José Francisco González Morell
Dr. Ferran Hierro i Riu
Dr. Joan Cifre Bauzà
Dra. Rosa Gomila Ribas
Sr. Josep Agustí Pablo Cànaves
Sra. Maria Isabel Gil Cardona
Sr. Raúl Sánchez Torres
Sr. Miquel Balle Cañellas
Sra. M. Teresa de Francisco Casado
Sr. Antonio Terrones Almazán
Dra. Graciela de Armas Bermúdez
Sra. Beatriz Rua Amo
Introducció
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.
 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.
L’any 2004 els Serveis Cientificotècnics han passat a ocupar unes noves instal·lacions
situades a l’edifici cientificotècnic.
Aquesta infraestructura permet afrontar una gran varietat de problemes, tant de recerca
com de desenvolupament tecnològic i de control de qualitat.

Prestacions
Els Serveis Cientificotècnics disposen de l’instrumental necessari per desenvolupar les
anàlisis següents:
— Anàlisis d'aigües.
— Anàlisis d'aliments.
— Anàlisis de productes farmacèutics.
— Anàlisis de mostres biològiques i clíniques.
— Anàlisis de mostres ambientals.
— Anàlisis d'aliatges, ceràmiques i ciments.
— Anàlisis de sòls.
— Anàlisis de minerals, roques i sediments.
— Anàlisis foliars.
— Anàlisis de derivats petroliers.
— Calibratge instrumental.
— Altres.
Els SCT canalitzen convenis de col·laboració i contractes amb empreses i institucions per
tal d’ajudar-les a resoldre els seus problemes. Amb aquesta finalitat, si es fa necessari, els SCT
demanen la col·laboració d’investigadors i professors d’altres departaments de la UIB.
Recursos
Els Serveis Cientificotècnics disposen de les tècniques instrumentals següents:
 Espectrometria d’absorció atòmica amb forn de grafit.
 Espectrometria de massa d’alta resolució.
 Espectrometria de massa de baixa resolució.
 Espectrometria de massa de relació isotòpica
 Espectrometria d'emissió atòmica induïda per plasma (ICP).
 Espectrometria ultraviolada i visible.
 Espectrometria de fluorescència.
 Espectrometria infraroja.
 Ressonància magnètica nuclear.
 Tècniques d'electroforesi per a proteïnes i àcids nucleics.
 Tècniques d’amplificació de DNA (PCR i PCR quantitativa).
 Anàlisis genètiques.
 Electroforesi.
 Liofilització.
 Anàlisis de carboni orgànic total (TOC).
 Cromatografia de gasos.
 Cromatografia líquida d'alta resolució HPLC.
 Cromatografia iònica.
 Anàlisis de composts orgànics halogenats adsorbibles (AOX).
 Autoanalitzador QuickChem FIA amb canals per determinar: nitrats/nitrits,
amoni, fòsfor total, nitrogen total, cianurs i fenols.
 Calorimetria diferencial de mostres sòlides i líquides.
 Anàlisis termomecàniques.
 Microcalorimetria aplicada a la valoració de reaccions químiques (ITC).














Termogravimetria.
Anàlisi tèrmica diferencial.
Difracció de raigs X.
Assaigs mecànics.
Microscòpia electrònica de transmissió (TEM).
Microscòpia electrònica de transmissió d’alta resolució (TEM).
Microscòpia electrònica de rastreig (SEM).
Microscòpia de forces atòmiques (AFM)
Sistema de microanàlisi d'elements R-X EDS.
Microscòpia òptica de transmissió i reflexió.
Embarcació pneumàtica PRO 45 amb motor QE-40.
Remolc per a l’embarcació pneumàtica.

L’any acadèmic 2004-2005 s’ha incorporat als SCT l’equipament següent:
 Espectròmetre de massa de relació isotòpica. Delta X plus.
 Microscopi de forces atòmiques. Veeco Nanoscope III.
 Injector per a HPLC. Waters 717.
 Detectors per a HPLC: PDA (Waters717), fluorescència (Waters 2475) i
electroquímic (Waters 2465).
 Sistema de bombes per a cromatografia preparativa. Waters 600.
 Càmera per al TEM d’alta resolució. AMT.
 Equip per a la realització de prototips de plaques electròniques. LPKF.
Les tècniques es realitzen als laboratoris instrumentals dels SCT, localitzats a l’edifici
cientificotècnic. A més, els Serveis disposen de laboratoris d’anàlisis químiques i biològiques,
d’un laboratori de fotografia, d’un laboratori de calibratge instrumental i de taller mecànic
situats al mateix edifici.
Estabulari
Aquesta instal·lació proporciona el manteniment dels animals de laboratori utilitzats pels
diferents grups d'investigació de la UIB. L'estabulari manté una població variable de rates,
ratolins i conills, que s’hi allotgen sota condicions ambientals i nutricionals controlades.
Instal·lació de radioisòtops
El laboratori de radioisòtops és una instal·lació de categoria II (IRA-697) on es pot fer ús
dels isòtops següents: 14C, 35S, 3H, 99Tc, 45Ca, 36Cl, 32P, 125I, 131I.
Supervisor responsable: Dr. Francisco J. García Palmer.
A més, els SCT s’encarreguen de la gestió de la sala de cultius cel·lulars i del microscopi
confocal de l’Institut Universitari de Ciències de la Salut (IUNICS).

Participació en activitats docents
Primer i segon cicle






MARTORELL, G. Classes teòriques d’elucidació estructural de macromolècules per
ressonància magnètica nuclear, a la llicenciatura de Bioquímica, UIB. Gener de 2005.
GONZÁLEZ, J. Classes teòriques de tècniques instrumentals: absorció atòmica i ICP,
NMR i IR, primer curs d’Enginyeria Tècnica Agrícola. Gener de 2005.
HIERRO, F. Classes pràctiques de microscòpia electrònica a la llicenciatura de Física.
Gener de 2005.
HIERRO, F. Classes pràctiques de microscòpia electrònica a la llicenciatura de Biologia.
Febrer de 2005.

Seminaris i cursos impartits










CIFRE, J., MARTORELL, G., PABLO, J., GONZÁLEZ J. i GOMILA, R. Curs
d’especialista en anàlisis d’aigües. Juliol i novembre de 2004.
GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia UV-visible. UIB. Febrer de 2005.
DÍEZ-PÉREZ, I. Microscòpia de sonda pròxima. UIB. Febrer de 2005.
MARTORELL, G. Ressonància magnètica nuclear. UIB. Febrer i juny de 2005.
GONZÁLEZ, J. Cromatografia iònica. UIB. Abril de 2005.
MARTORELL, G. Espectroscòpia d’infraroig. UIB. Abril i maig de 2005.
MARTORELL, G. Cromatografia de gasos. UIB. Abril i maig de 2005.
GONZÁLEZ, J. ICP. UIB. Maig de 2005.
DE FRANCISCO, T. Curs d’especialització en seguretat i traçabilitat alimentàries.
Col·legi Oficial de Químics. Maig de 2005.

Visites guiades a les instal·lacions dels SCT




Projecte DemoLab. De novembre de 2004 a maig de 2005.
Olimpíada de Química. Febrer de 2005.
Jornades de portes obertes. Març de 2005.

Convenis i contractes




Conveni de col·laboració i prestació de serveis amb l’Àrea Municipal de Protecció
Ciutadana (AMPC).
Conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca, TIRME, SA, 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.
Contractes de prestació de serveis amb diverses empreses.
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1. FUNCIONS DEL SERVEI
Els objectius del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció de la
Universitat de les Illes Balears són els següents:
1. Donar servei i suport a la docència, la recerca i el desenvolupament en l'ús i aplicació
de les tecnologies de la informació geogràfica.
2. Millorar el suport tècnic i material i optimitzar els recursos d'informació geogràfica a
l'abast dels alumnes, dels docents i dels investigadors.
3. Proporcionar el suport de desenvolupament tècnic que la Universitat pot transferir als
sectors socials quant a les línies i els sectors del coneixement científic i tecnològic de
les tecnologies de la informació geogràfica.
Atenent el seu caràcter especialitzat en la producció i el tractament de la informació
geogràfica digital, l'àmbit científic i tecnològic d'actuació del Servei de Sistemes
d'Informació Geogràfica i Teledetecció comprendrà els camps següents:
— La producció de cartografia digital, de caire general, temàtic o de síntesi, per mitjà de
procediments digitals.
— El disseny i implementació de sistemes d'informació geogràfica, tant en el sentit de
desenvolupament o adaptació funcional dels sistemes a dominis específics d'aplicació,
com en el sentit de producció d'informació i creació de bases de dades georeferenciades,
atenent necessitats específiques de recerca científica, de gestió del territori o de
tractament de la informació geogràfica.
— L'anàlisi cartogràfica i espacial, però també estadística o matemàtica, d'aquesta
informació.
— L'assessorament en l'adquisició i el maneig de l'aparellatge específic en el camp de la
informació geogràfica.
— El desenvolupament de cursos formatius en el camp de l'aplicació de les tecnologies
digitals en l'anàlisi d'informació geogràfica.
— Altres funcions relacionades amb els camps esmentats.

2. LES PERSONES
Maurici Ruiz Pérez, director
Jerònia Ramon Molinas, personal tècnic
Contractats/becaris/col·laboradors, 2004-2005
Joana E. Martí Peñas (becària del Projecte AEROSIG)
Joan Vallespir (beca de col·laboració)
Josep Suau (becari de Formació Pràctica de l’Ajuntament de Calvià)
Marçal Bardolet Ritcher (Projecte SITMUN)
Francesc Guaita (Projecte SITMUN)
Francesca Estrany, Joan R. Molinas (col·laboradors)
Bartomeu Alcover Genovart (Projecte SITMUN)
Esther Mas (Projecte DAMAGE)
Magdalena Pons Esteva (alumna col·laboradora)
Localització
Edifici Guillem Colom Casasnovas, campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
Telèfon: 971 172912
Web : http://www.uib.es/secc6/lsig/index.html

3. ACTIVITATS DE SUPORT A LA DOCÈNCIA I A LA INVESTIGACIÓ
Preparació de material didàctic i/o consultes tècniques i d’ajuda a la investigació per al
personal docent i investigador de diferents departaments i serveis de la UIB:
Departament de Biologia: Maurici Mus, Antoni Martínez Taberner, Aina Alemany,
Xavier Gulias, Joan Rita, Antoni Bennàsar, Hipólito Medrano, Josep Cifre, Miguel Á.
Miranda.
Departament de Ciències de la Terra: Joana M. Seguí; Jaume Binimelis, Miquel
Seguí, Pere Brunet, Onofre Rullan, Joan Fornós, Climent Picornell, Bernadí Gelabert,
Antoni Ginard.
Departament de Ciències l’Educació: Jordi Vallespir.
Departament d’Història de l’Art: Jaume Andreu / Catalina Cantarellas, Júlia Roman.
Departament d’Història: Isabel Moll / Joana M. Pujades.
Departament de Filosofia i Treball Social: M. Antònia Carbonero / Álvaro Sanz.
Departament d’Economia i Empresa: Antoni Riera, Eugeni Aguiló.
Departament de Química: Ramón Bergueiro.
Departament de Física: Sergio Alonso / Arnau Amengual / Romualdo Romero.
Gabinet d’Onomàstica: Hermínia Planisi i Gili.
Servei de Publicacions: Joan Font.

SRAV: Miquel Oliver.
IMEDEA: Antònia Fornés, Joaquim Tintoré, Eva Moragues.
Consultes externes
Consell de Mallorca: Consorci d’Informàtica, Departament de Cooperació Local i
Departament de Turisme.
Govern balear: Conselleria de Medi Ambient i Conselleria d’Agricultura.
Col·legi Públic Son Oliva. Palma.
4. PROJECTES DE RECERCA DESENVOLUPATS
SITMUN «Sistema d'Informació Territorial Municipal per Internet» INTERREG IIIB SUDOE 2003-2005. Diputació de Barcelona, Govern de Cantàbria, Consorci
d'Informàtica Local de Mallorca, Consell Insular de Menorca, Associaçao de
Municipios da Terra Quente Transmontana (Portugal), Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat de les Illes Balears. Investigador responsable de la UIB: Maurici
Ruiz (SSIGT).
QUATER – Qualitè dans le territoire. INTERREG III B MEDOCC Ref.: 2002-02-4.3-I080. Regione Piemonte, Regione Lombardia, Politècnico di Milano, Institut de la
Qualité de Marsella, Universitat Politècnica de València, Universitat de les Illes Balears
(2002-2004). Investigador responsable de la UIB: Maurici Ruiz (SSIGT).
Construcción de un sistema experto para la planificación y gestión territorial de zonas
aeroportuarias. Ministeri de Foment. Ayuda a la Investigación 2002, área de
Transporte. Investigadora principal: Joana M. Seguí (Ciències de la Terra).
Coordinador: Maurici Ruiz (SSIGT).
DAMAGE. Desarrollo de instrumentos metodológicos para la evaluación de los daños.
INTERREG III B MEDOCC. Inici: 01-04-2004. Final: 31-03-2006. IP. Direcció
General d’Emergències (Govern balear).
Col·laboració en el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears (UIB). «Projectes
experimentals relatius a sistemes integrats de gestió administrativa sobre localització
de medis humans i materials per a la seva aplicació a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears». 2003. Direcció: Bartomeu Estrany. Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica.
5. PROJECTES D’INVESTIGACIÓ APLICADA
Proposta d'ampliació dels llocs d’interès comunitari (LIC) per a la Xarxa Natura a les
Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient (Govern de les Illes Balears), 2003-2004.
Cartografia 1 : 25 000 per a la modificació de les àrees d’interès agrari per al Pla
Territorial. Conselleria d’Agricultura i Pesca-SEMILLA. 2004.
GISNATURA. Servidor cartogràfic per a la Conselleria de Medi Ambient (Govern
balear), Departament de Biodiversitat. 2004-2005.
SITTUR. Servidor d’Informació Turística i Territorial de Mallorca. Departament de
Promoció Turística, Consell de Mallorca. 2004-2005.

6. ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ EN CURSOS I SEMINARIS
Organització i gestió de seminaris relacionats amb projectes d’investigació
Seminari La Gestió Municipal dels Riscs Territorials. Lloc: Centre de Cultura Sa Nostra
(Palma) i SSIGT els dies 16, 17 i 18 de juny de 2004. Clausura del Projecte QUATER –
Qualitè dans le territoire. INTERREG III B MEDOCC (2002-2004).
Seminari SITMUN «Sistema d'Informació Territorial Municipal per Internet»,
INTERREG IIIB - SUDOE 2003-2005. Fundació la Caixa, 3 i 4 de novembre de 2004.
Participació en cursos: docència del SSIG i cessió de l’aula
Curs d’especialista universitari en Anàlisi del Risc d'Inundació en Cursos Mediterranis
(170 h). Direcció: Dr. M. Grimalt (Dept. de Ciències de la Terra) i M. Ruiz (SSIGT).
Finançament: FSE - Conselleria de Treball i Benestar Social. 3a. edició: 2004.
Participació: 40 hores.
Curs de Tècnic en Estudis d’Impacte Ambiental (195 h). Direcció: Dr. Gabriel Moyà i
Daniel Ramon (Dept. de Biologia). Finançament: Pla Enllaç, Objectiu 3 FSE.
Participació: 16 hores.
Curs «SIG para informáticos y arquitectos». Responsables: M. José Abasolo i Ramon
Mas. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica (20 hores).
Cursos desenvolupats i en desenvolupament
Cursos de formació en cartografia i SIG per a la Conselleria de Medi Ambient:





Disseny assistit per ordinador amb MicroStation (15 h)
Introducció a les tècniques de posicionament global GPS (10 h)
Sistemes d’informació geogràfica i cartografia automàtica amb ArcGIS (15 h)
Sistemes d’informació geogràfica i anàlisi espacial vectorial amb ArcGIS (15 h)

Curs d’Especialista Universitari en Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció
(250 hores). Direcció: Dr. S. Alonso (Dept. de Física) i M. Ruiz (SSIGT). Finançament:
Pla Enllaç, Objectiu 3 - Fons Social Europeu, 2005.
Curs d’especialista universitari en Anàlisi del Paisatge (250 h). Direcció: Dr. A.
Martínez Taberner (Dept. de Biologia) i M. Ruiz (SSIGT). Finançament: Pla Enllaç,
Objectiu 3 - Fons Social Europeu, 2005.
7. ASSISTÈNCIA A CURSOS, JORNADES I CONGRESSOS
XI Congreso Métodos Cuantitativos, Sistemas de Información Geográfica y
Teledetección
Organitzat per l’Associació de Geògrafs Espanyols (AGE) - Departamento de Geografía
Física, Humana y Análisis Regional, Universitat de Múrcia.
Dates: setembre de 2004. Lloc: Múrcia (Espanya).
Hi han assistit: Jerònia Ramon, Joana E. Martí.
Comunicació: «Diseño de un Modelo de Datos de un Sistema Experto para la
planificación de Entornos Aeroportuarios».

Network for Mobility, 2on International Symposium
Organitzat per FOVUS Centre of Transportation Research, Universitat de Stuttgart.
Dates: octubre de 2004. Lloc: Stuttgart (Alemanya).
Hi ha assistit: Maurici Ruiz.
Comunicació: «Expert System for Land use planning of Airport Surroundings
Zones».XXII International Cartographic Conference
Organitzada per la Societat Espanyola de Cartografia, Fotogrametria i Teledetecció International Cartographic Association. Dates: juliol de 2005. Lloc: la Corunya
(Espanya).
Hi ha assistit: Jerònia Ramon.
Comunicació: «Web Map Server as Decision Support Tool for territorial planning of the
airport surrounding areas».
8. ALTRES ACTIVITATS DEL SERVEI
Servei de reprografia de gran format. Impressió aproximada de 80 pòsters per a
diferents investigadors de la UIB per a la participació en congressos.
Manteniment i actualització de la pàgina web del SSIGT per fer-ne difusió:
<http://www.uib.es/secc6/lsig/index.html>.
9. PUBLICACIONS
Seguí Pons, J. M.; Martínez Reynés, M. R.; Ruiz Pérez, M.; Martí Peñas, J. E.:
«Tecnologías de la información y de la comunicación en los sistemas de transporte
aéreo: AEROSIG, una propuesta de planificación y gestión de los entornos
aeroportuarios». Geo Crítica. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias
sociales. Universitat de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Dipòsit Legal: B. 21.741-98. Vol.
VIII, núm. 170 (57), 1 d’agost de 2004. (http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-170-57.htm).
Seguí Pons, J. M.; Martínez Reynés, M. R.; Ruiz Pérez, M.; Martí Peñas, J. E.: «El
problema del ruido en los entornos aeroportuarios. El caso del aeropuerto de Palma de
Mallorca».
Boletín
de
la
AGE,
núm.
38
(2004).
(http://www.ieg.csic.es/age/boletin/38/12%20PONS%20225-243.pdf).
Seguí Pons, J. M.; Ruiz Pérez, M.; Martí Peñas, J. E; Ramon Molinas, J.; Martínez
Reynés, M. R.: «Modelo de datos espaciales para el diseño de un sistema experto para
la planificación de entornos aeroportuarios». El empleo de los SIG y Teledetección en
Planificación Territorial. Comunicaciones del XI Congreso Métodos Cuantitativos,
Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Múrcia, 2004. ISBN 84-8371486-8.
Ruiz Pérez, M.; Seguí Pons, J. M.; Ramon Molinas, J.; Martí Peñas, J. E; Martínez
Reynés, M. R.: «Expert System for Land use planning of Airport surroundings zones».
Network for Mobility, 2on International Symposium. FOVUS Centre of Transportation
Research University of Stuttgart. Stuttgart, Alemanya, 2004. ISBN: 3-893001-180-3.
Seguí Pons, J. M.; Martínez Reynés, M. R.; Ruiz Pérez, M.; Martí Peñas, J. E.; Ramon
Molinas, J.: «Los impactos aeroportuarios percibidos por la población turística en un

destino maduro: la Platja de Palma (Mallorca)». IX Coloquio de Geografía del Turismo,
Ocio y Recreación. AGE. Saragossa, 2004.
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Edifici Mateu Orfila i Rotger
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
Telèfons:
971 17 32 57
971 17 34 93
Telefax:
971 17 34 26
E-mail:
fgrases@uib.es
'LUHFWRU: Fèlix Grases Freixedas
3HUVRQDO
Antònia Costa Bauzà
Rafel M. Prieto Almirall
Antonio Conte Visús
Ana M. García Raja
Ramón García González
Margalida Ramis Barceló
Joan Perelló Bestard
Bernat Isern Amengual
Pilar Sanchís Cortés
Enrique C. Pieras Ayala
José J. Torres Rovira
Vicente Montesinos Aguiló
,QWURGXFFLy
Des de l’any 1987 s’han desenvolupat a la UIB investigacions sobre diferents aspectes de la
litiasi renal (càlculs renals), investigacions finançades amb diferents programes competitius
que han permès avançar en el coneixement d’aquesta patologia, a la vegada que proporcionar
un servei continuat a la societat en diferents aspectes relatius al diagnòstic de la urolitiasi: tot
sumat ha suposat l’elaboració de més de mil informes d’anàlisi i estudi sobre aquesta
patologia.
El Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal (LILR) fou creat a la UIB el 27 de febrer de
1998 (FOU núm. 144, 1998).
2EMHFWLX
El Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal es constitueix per donar suport a la docència, la
investigació i el desenvolupament en el camp de la litiasi renal i àmbits relacionats, per
facilitar la transferència de resultats als sectors productius i socials interessats i afectats.
35(67$&,216
(VWXGLGHFjOFXOVXULQDULV
La seva finalitat és aportar al metge de família o especialista noves dades que l’ajudin a
establir el diagnòstic i les pautes terapèutiques del malalt litiàsic. L’informe elaborat inclou
bàsicament:
Composició i estructura del càlcul.
Possibles causes inductores de la seva formació.
Orientació clinicoterapèutica genèrica dirigida al metge.

(VWXGLGHOULVFXULQDULGHJHQHUDUFjOFXOVFjOFLFV R[DODWLIRVIDW 
Aquest estudi permet establir el risc global que té una orina per desenvolupar càlculs d’oxalat
càlcic i/o fosfats càlcics, mitjançant l’aplicació d’un test dissenyat especialment amb aquesta
finalitat (patents P9404155, P9600572, PCT/ES 96/00237, WO 97/33172 12.09. 1997 Gazette
1997/39).
'HWHUPLQDFLyG¶jFLGItWLF ,3 HQRULQDLDOWUHVPRVWUHVELRPqGLTXHV
Aquest és un servei que és possible gràcies al desenvolupament al Laboratori d’Investigació
en Litiasi Renal d’un mètode molt sensible per a la determinació d’àcid fític mitjançant
cromatografia de gasos amb detecció per espectrometria de massa.
$&7,9,7$76
3XEOLFDFLRQVFLHQWtILTXHVVREUHOLWLDVLUHQDO
— Grases, F.; Perelló, J.; Isern, B.; Prieto, R. M. Determination of myo-inositol
hexakisphosphate (phytate) in urine by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission
Spectrometry. $QDO\WLFD&KLPLFD$FWD, 510, 4143.
— Perelló, J.; Isern, B.; Muñoz, J. A.; Valiente, M.; Grases, F. Determination of phytate in
urine by High-Performance Liquid Chromatography-Mass Spectrometry. &KURPDWRJUDSKLD,
60, 265268.
— Grases, F.; García-González, R.; Redondo, E.; Costa-Bauzá, A.; Simonet, B. M.; Sartini,
R. P.; Bassa, A.; Gallegos, C.; Payeras, A.; Saro, D.; Martínez, A. I.; Cifuentes, C.; Homar,
F.; Murillo, J. A.; Fernández, C.; Riera, M.; Conte, A. Effects of escin on indinavir
crystallization time in the urine of patients with HIV-1 infection: A multicenter, randomized,
open-label, controlled, four-period crossover trial. &OLQLFDO7KHUDSHXWLFV, 26, 2045-2055.
— Grases, F.; Perelló, J.; Simonet, B. M.; Prieto, R. M.; García-Raja, A. Study of potassium
phytate effects on decreasing urinary calcium in rats. 8URORJLD,QWHUQDWLRQDOLV, 72,237243.
— Grases, F.; Perelló, J.; Prieto, R. M.; Simonet, B. M.; Torres, J. J. Dietary myo-inositol
hexaphosphate prevents dystrophic calcifications in soft tissues: a pilot study in Wistar rats.
/LIH6FLHQFHV, 75, 11-19.
— Perelló, J.; Isern, B.; Costa-Bauzá, A.; Grases, F. Determination of myo-inositol in
biological samples by liquid chromatography and mass spectrometry. -RXUQDO RI
&KURPDWRJUDSK\, B 802, 367370.
— Grases, F.; Simonet, B. M.; Perelló, J.; Costa-Bauzá, A.; Prieto, R. M. Effect of phytate on
element bioavailability in the second generation of rats. -RXUQDO RI 7UDFH (OHPHQWV LQ
0HGLFLQHDQG%LRORJ\, 17,229234.
— Grases, F.; Isern, B.; Perelló, J.; Costa-Bauzá, A. The role of glycoproteins in calcium
oxalate crystal development. %-8,QWHUQDWLRQDO, 94,177181.
&DStWROVGHOOLEUH
— Conte, A.; Grases, F.; Costa-Bauzá, A. Dietas, intoxicaciones y fármacos litógenos. A:
(QIHUPHGDGHV VLVWpPLFDV \ OLWLDVLV XULQDULD. Editorial Vision Net. Pàg. 171190. Madrid.
ISBN: 84-9770-9497. D.L.: SE-4260-2004.
— Grases, F.; Conte, A. Papel del citrato urinario en la prevención de la litiasis cálcica. A:
'UXJ(YDOXDWLRQ$FDOND. Dursa Med., S.L. Barcelona. D.L.: B-18766-2004.
3URMHFWHVGHVHQYROXSDWVVREUHOLWLDVLUHQDO
— Suport al grup de recerca en Litiasi Renal com a grup d’excel·lència coherent. Govern de
les Illes Balears. Conselleria d’Innovació i Energia, Direcció General de R+D+I. PRDIB-

2002GC1-04. Investigador principal: F. Grases.
— (VWXGLRV VREUH QXFOHDFLyQ KHWHURJpQHD HQ OD OLWLDVLV UHQDO R[DORFiOFLFD (WLRORJtD \
GLDJQyVWLFR. Direcció General d’Ensenyament Superior i Investigació Científica. BQU200301659. Investigador principal: F. Grases.
&RQWULEXFLRQVDFRQJUHVVRV
— Grases, F.; Prieto, R.; Costa-Bauza, A.; Simonet, B.; Vucenik, I. 2ULJLQ DQG UROH RI
GLIIHUHQWLQRVLWROSKRVSKDWHVRQFDOFLILFDWLRQSURFHVVHV. Colloque International sur la Lithiase
Urinaire: Étude, Traitement et Prevention. Beni-Mellal (Marroc).
— Grases, F. /H P\RLQRVLWRO KH[DSKRVSKDWH ,QV3  GLpWpWLTXH FRPPH LQKLELWHXU GH OD
OLWKLDVHGXFDOFLXPU{OHGDQVOHWUDLWHPHQWGHODOLWKLDVHUpQDOH. Colloque International sur la
Lithiase Urinaire: Étude, Traitement et Prevention. Beni-Mellal (Marroc).
— Grases, F.; Prieto, R.; Costa-Bauza, A.; Simonet, B.; Perelló, J.; Vucenik, I. 2ULJLQ
GLVWULEXWLRQ DQG PHWDEROLVP RI ,QV3. 7 International Conference of Anticancer Research.
Special Symposium on IP-6. Corfú (Grècia).
— Grases, F. 3KDUPDFRNLQHWLFVRI,3IURPUDWVWRKXPDQV. 7 International Conference of
Anticancer Research. Special Symposium on IP-6. Corfú (Grècia).
— Grases, F. /LWLDVLV UHQDO HWLRORJtD SUHYHQFLyQ \ WUDWDPLHQWR. Jornada sobre Salud en
Adultos de la Fundación de Ciencias Farmacéuticas IB. Palma.
— Grases, F.; Isern, B.; Perelló, J.; Costa, A.; Conte, A.; Prieto, R. M.; Valiente, M.; Muñoz
J. A.; Vucenik, I. (VWXGLR GH ORV IDFWRUHV TXH DIHFWDQ D ODH[FUHFLyQGHILWDWRDGPLQLVWUDGR
RUDOPHQWH. XVI Reunión Nacional de Litiasis y Endoscopia Urinaria. Playa de Maspalomas.
Gran Canaria.
— Conte, A.; Grases, F.; Costa, A.; Prieto, R. M.; Ramis, M.; Montesinos, V.; Perelló, J.;
Isern, B. 9DULDFLyQGHODIUHFXHQFLDGHORVGLVWLQWRVWLSRVGHFiOFXORVUHQDOHVHQORV~OWLPRV
 DxRV. XVI Reunión Nacional de Litiasis y Endoscopia Urinaria. Playa de Maspalomas.
Gran Canaria.
— Conte, A.; Grases, F.; Isern, B.; Perelló, J.; Prieto, R. M.; Costa, A. 3DSHOGHODPDWHULD
RUJiQLFD HQ OD OLWLDVLV R[DORFiOFLFD. XVI Reunión Nacional de Litiasis y Endoscopia
Urinaria. Playa de Maspalomas. Gran Canaria.
— Grases, F.; Isern, B.; Perelló, J.; Costa, A.; Conte, A.; Prieto, R. M. $FFLyQ GH ODV
JOLFRSURWHtQDV HQ OD OLWLDVLV R[DORFiOFLFD. XVI Reunión Nacional de Litiasis y Endoscopia
Urinaria. Playa de Maspalomas. Gran Canaria.
— Grases, F.; Conte, A.; Costa, A.; Isern, B.; Perelló, J.; Prieto, R. M. &UHFLPLHQWRFULVWDOLQR
GHIUDJPHQWRVSRVW/(2&GHFiOFXORVUHQDOHV,QKLELFLyQSRUILWDWR. XVI Reunión Nacional
de Litiasis y Endoscopia Urinaria. Playa de Maspalomas. Gran Canaria.
&RRSHUDFLyDPEDOWUHVJUXSVG¶LQYHVWLJDFLyHQWHPHVUHODFLRQDWVDPEODOLWLDVLUHQDO

— Col·laboració amb O. Söhnel. Universitat de Jan Evangelist Purkinje. República Txeca.
— Col·laboració amb A. M. Shamsuddin. Departament de Patologia. University of Maryland
School of Medicine in Baltimore. EUA.
— Col·laboració amb I. Vucenik. Department of Medical and Research Technology.
University of Maryland School of Medicine in Baltimore. EUA.
— Col·laboració amb Industrias Agrícolas de Mallorca, SA.
— Contracte per a la producció d’un preparat dietètic /LW6WRS amb l’empresa Authex, SA.
&RQWUDFWHVDPEHPSUHVHV

— Contracte per a la producció d’un preparat dietètic /LW6WRS amb l’empresa Authex, SA.
— Contracte per a l’anàlisi i l’estudi de càlculs renals amb l’Hospital Universitari Son Dureta
(INSALUD-Balears).

— Contracte per a l’anàlisi i l’estudi de càlculs renals amb la Policlínica Miramar (Balears).
— Contracte d’explotació de la patent d’invenció $SOLFDFLyQGHKDULQDVGHJHUPHQGHFLHUWRV
FHUHDOHV HQ OD IDEULFDFLyQ GH SURGXFWRV DOLPHQWLFLRV ~WLOHV SDUD HO WUDWDPLHQWR GH HVWDGRV
FDUHQFLDOHV GH ILWDWRV (patents núm. P 9901602 i PCT/ES00/00248) entre la UIB i Galletas
Gelabert, CB, per a la fabricació i comercialització de galetes d’oli a base de germen de
garrofí.
— Transferència de la patent d’invenció 3URFHGLPLHQWRGHHYDOXDFLyQGHODFDSDFLGDGJOREDO
GH XQD RULQD SDUD IRUPDU FiOFXORV UHQDOHV FiOFLFRV \ VX FRUUHVSRQGLHQWH NLW (patents núm.
P9401455 i PCT/ES96/00237), propietat de la UIB, a l’empresa Sarstedt AG&Co. per a la
seva explotació.
,QIRUPHVVREUHO¶DQjOLVLLO¶HVWXGLGHFjOFXOVUHQDOVVROÂOLFLWDWVSHUKRVSLWDOVLSDUWLFXODUV
— 266 estudis de càlculs renals de l’Hospital Son Dureta.
— 26 estudis de càlculs renals de la Policlínica Miramar.
— 47 estudis de càlculs renals de particulars i personal de la UIB.
Durant l’any 2004 s’han realitzat 102 informes d’estudi del risc litogen urinari sol·licitats per
particulars i personal de la UIB.

9.13 LABORATORI
BIOTECNOLOGIA

DE

BIOLOGIA

MOLECULAR,

NUTRICIÓ

I

Adreça i telèfons
Edifici Guillem Colom Casasnovas
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
E-07071 Palma
Telèfon: (34) 971 17 31 70
Telefax: (34) 971 17 31 84
E-mail: andreu.palou@uib.es
Director: Andreu Palou
El Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) és un servei que
dóna suport a la docència, la recerca i el desenvolupament a l'entorn de la bioquímica i
biologia molecular, la nutrició i bromatologia i les tecnologies que s'hi relacionen,
principalment en els camps de l'alimentació, la tecnologia dels aliments i la salut.
La finalitat és millorar l'organització del suport tècnic i material i optimitzar els
recursos, com també proporcionar el suport de desenvolupament tècnic que la
Universitat pot transferir als sectors socials pel que fa a les àrees i els sectors del
coneixement científic i tecnològic indicats.
Prestacions
— Recerca bàsica en bioquímica i biologia molecular i nutrició, especialment en el
camp de la regulació metabòlica i de la diferenciació i especialització cel·lular, amb
especial èmfasi en la nutrició, el metabolisme dels aminoàcids, els mecanismes d'ajust
del pes corporal, entre d'altres.
— Recerca aplicada, amb uns objectius emmarcats, principalment, en el problema de
l’obesitat, la tecnologia alimentària, de la nutrició i sanitària.
Recursos
El LBNB desenvolupa l'activitat principal en instal·lacions situades als edificis Guillem
Colom Casasnovas i Mateu Orfila i Rotger, del campus de la UIB, en estreta connexió
amb el Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
Sectors d’activitat
 Anàlisi nutricional i metabòlica.
 Biotecnologia: productes agroalimentaris.
 Control de qualitat i nous marcadors alimentaris.
 Seguretat alimentària.
 Desenvolupament de nous agents de control del pes corporal i del règim alimentari.
 Marcadors bioquímics d'interès mèdic i diagnòstic.
 Participació en projectes europeus.
 Participació en la xarxa de recerca de l’excel·lència europea.
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9.14. Aules informàtiques
FUNCIONAMENT DE LES AULES D’INFORMÀTICA DE LA UIB
Equipament disponible
Actualment la UIB posa a disposició de la comunitat universitària un total de 21 aules
d’ordinadors. En total hi ha 536 ordinadors, 31 Apple Macintosh i 505 de tecnologia x86 Intel.
Durant aquest curs s’ha produït la renovació de l’equipament de l’aula de la planta baixa de
l’Anselm Turmeda. S’han comprat 40 ordinadors DELL Optiplex GX280 a 2,8 GHZ. El cost
d’aquests ordinadors ha estat de 37.955¼ ¼,9$SHUXQLWDW 
Es disposa a les aules de varis servidors:
1. Un servidor central. És un clúster de 2 COMPAQ Proliant DL380 amb 512 MB de RAM.
Les funcions bàsiques d’aquest servidor són: Servidor de Domini ALUMNES, servidor de
DHCP (adreces IP de les màquines de les aules), servidor de l’aplicació de control de
targetes d’accés de les aules, servidor d’impressores de les copisteries on imprimeixen les
aules, servidor de REMBO per a la gestió i rèplica d’imatges.
2. Un servidor de llicències de software.
3. 4 servidors de fitxers per emmagatzemar dades dels alumnes, distribuïts a l’Anselm
Turmeda, Beatriu de Pinós, Mateu Orfila i Jovellanos.
El nombre d’ordinadors i d’aules segueix augmentant, mentre es produeix la disminució del ràtio
d’alumnes per ordinador:
curs

aules

ordinadors

rati alumne / ordinadors

1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04

10
12
12
14
19
20

199
237
231
295
499
510

72,7
59,6
57,1
41,9
26,4
26,3

2004-05

21

536

25,1

A continuació mostram una taula amb l’antiguitat actual dels ordinadors de les aules comparant-ho
amb els anys anterior:
2000-01

2002-03

2003-04

2004-05

0,0%

58

19,7%

347

69,5%

24

4,7%

65

12,1%

0

0,0%

68

13,6%

350

68,6%

24

4,5%

2 -3 anys

121 52,4%
65 28,1%

16

3,2%

64

12,5%

348

64,9%

3 -4 anys

29

12,6%

121 41,0%
65 22,0%

68

13,6%

16

3,1%

56

10,4%

> 4 anys

16

6,9%

51

0

0,0%

56

11,0%

43

8,0%

< 1 any
1 - 2 anys

0

2001-02

231

295

17,3%

499

-1-

510

536
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L’equipament actual a les aules d’informàtica és el següent:
1. Anselm Turmeda 1r pis
Windows 2000
Sistema operatiu
Primer pis, aula 48, ala nord
Situació
– 16 ordinadors Pentium IV / 2 GHz
Equipament
2. Anselm Turmeda 2n pis
Windows 2000
Sistema operatiu
Segon pis, aula 35, ala nord
Situació
– 21 APD pentium IV / 2 GHz
Equipament
3. Anselm Turmeda, Planta baixa
Windows NT
Sistema operatiu
Planta baixa, aula 7, ala nord
Situació
– 39 DELL pentium IV / 2,8 GHz
Equipament
– 1 APD pentium IV / 2 GHz
4. Guillem Cifre de Colonya. PC
Windows 2000
Sistema operatiu
Segon pis, bloc A
Situació
– 20 APD pentium IV / 2 GHz
Equipament
5. Guillem Cifre de Colonya iMac
Mac OS X
Sistema operatiu
Planta baixa, bloc B
Situació
– 16 Apple iMac 350
Equipament
6. Guillem Colom Casasnovas
Mac OS X
Sistema operatiu
Soterrani
Situació
- 10 Apple iMac 400
Equipament
- 5 Apple iMac 233
7. Mateu Orfila i Rotger 1r pis
Windows 2000
Sistema operatiu
Primer pis
Situació
- 26 COMPAQ pentium IV / 1,7 GH
Equipament
8. Mateu Orfila i Rotger planta baixa
Windows 2000
Sistema operatiu
Planta baixa
Situació
- 29 COMPAQ pentium IV / 1,7 GHz
Equipament

-2-
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9. Sa Riera
Sistema operatiu
Situació
Equipament

Windows 2000
Planta baixa
- 15 COMPAQ pentium IV / 1,7 GHz

10. Aulari Prefabricat
Windows 2000
Sistema operatiu
Aula P9
Situació
– 37 APD pentium IV / 2 GHz
Equipament
11. Arxiduc Lluís Salvador
Windows NT
Sistema operatiu
Segon pis
Situació
– 22 Fujitsu Pentium II / 350 MHz
Equipament
– 6 Pentium IV / 2,8 GHz
12. Beatriu de Pinós, aula 8
Windows 2000
Sistema operatiu
Planta baixa, aula 8
Situació
– 23 COMPAQ pentium III / 1 GHz
Equipament
13. Beatriu de Pinós, aula 7
Windows 2000
Sistema operatiu
Planta baixa, aula 7
Situació
– 23 COMPAQ pentium III / 1 GHz
Equipament
14. G.M. Jovellanos AI01
Restringida a la Intranet de la UIB
Internet
Windows 2000
Sistema operatiu
Planta baixa, aula AI01
Situació
– 55 COMPAQ pentium IV / 1,7 GHz
Equipament
15. G.M. Jovellanos AI02
Windows 2000
Sistema operatiu
Primera planta bloc B, aula AI02
Situació
– 29 COMPAQ pentium IV / 1,7 GHz
Equipament
16. G.M. Jovellanos AI03
Windows 2000
Sistema operatiu
Primera planta bloc B, aula AI03
Situació
– 29 COMPAQ pentium IV / 1,7 GHz
Equipament

-3-
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17. G.M. Jovellanos AI04
Windows 2000
Sistema operatiu
Primera planta bloc B, aula AI04
Situació
– 29 COMPAQ pentium IV / 1,7 GHz
Equipament
18. G.M. Jovellanos AI05
Windows 2000
Sistema operatiu
Primera planta bloc B, aula AI05
Situació
– 29 COMPAQ pentium IV / 1,7 GHz
Equipament
19. G.M. Jovellanos AI06
Windows 2000
Sistema operatiu
Primera planta bloc A, aula AI06
Situació
– 12 COMPAQ pentium IV / 1,7 GHz
Equipament
20. Anselm Turmeda 3r pis. Linux
GNU/Linux
Sistema operatiu
Tercera planta ala est, aula 13
Situació
- 18 Pentium IV / 2,8 GHz
Equipament
21. Aula de navegació Universia
Windows 2000
Sistema operatiu
Aulari-Prefabricat P8
Situació
– 26 Pentium IV / 2,8 GHz
Equipament

-4-
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Control d’accessos als ordinadors
Es controla els accessos als ordinadors mitjançant el carnet d’estudiant. Aquest control es fa a 16
de les 21 aules. A totes excepte a les aules numerades com 5, 6, 11, 20 i 21. Es controlen amb
aquest sistema 433 dels 536 ordinadors. Esmentar que a l’aula 3 de l’Anselm Turmeda planta
baixa, està operatiu des de l’inici del 2n quadrimestre. Algunes dades tretes d’aquest control des de
l’1 d’octubre al 6 de juny:
Accessos enregistrats a les distintes aules durant tot el curs:
AULA
01 - A. Turmeda 1r pis (Aula 48)
02 - A. Turmeda 2n pis (Aula 9)
03 - A. Turmeda P. Baixa (Aula 7)
04 - Guillem Cifre Bloc A - PC
07 - Mateu Orfila 1r pis
08 - Mateu Orfila Planta Baixa
09 - Sa Riera
10 - Aulari. Prefabricat
12 - Beatriu de Pinós - A8
13 - Beatriu de Pinós - A7
14 - Gaspar M. Jovellanos AI01
15 - Gaspar M. Jovellanos AI02
16 - Gaspar M. Jovellanos AI03
17 - Gaspar M. Jovellanos AI04
18 - Gaspar M. Jovellanos AI05
19 - Gaspar M. Jovellanos AI06

ALTRES AULES CONTROLADES
Laboratori d’Idiomes
Aula de Menorca
Aula d’Eivissa
Biblioteca Jovellanos
TOTAL

accessos
15.045
15.632
24.997
27.648
14.760
36.913
14.250
29.005
25.541
19.437
12.007
64.453
47.220
42.834
38.881
18.144
446.767

ordinadors
16
21
40
20
26
29
15
37
23
23
55
29
29
29
29
12
433

mitjana
940,3
744,4
624,9
1.382,4
567,7
1.272,9
950,0
783,9
1.110,5
845,1
218,3
2.222,5
1.628,3
1.477,0
1.340,7
1.512,0
1.031,8

4.291
8.891
11.855
18.260
490.064

12
18
17
20
501

357,6
493,9
697,4
913,0
3.633

Algunes dades d’aquest curs:
4-maig, 4.855
24-maig, 4.727

Dies amb més accessos
Mitjana d’accessos diaris

2.978

Mitjana d’accessos diaris per màquina
Targetes diferentes utilitzades

6,88
10.381

Alumne amb major nombre d’accessos

-5-
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Comparant amb els cursos anteriors:

AULA
01 - A. Turmeda 1r pis - 48
02 - A. Turmeda 2n pis - 9
03 - A. Turmeda P. Baixa - 7
04 - Guillem Cifre Bloc A - PC
07 - Mateu Orfila 1r pis
08 - Mateu Orfila Planta Baixa
09 - Sa Riera
10 - Aulari. Prefabricat
12 - Beatriu de Pinós - A8
13 - Beatriu de Pinós - A7
14 - Gaspar M. Jovellanos AI01
15 - Gaspar M. Jovellanos AI02
16 - Gaspar M. Jovellanos AI03
17 - Gaspar M. Jovellanos AI04
18 - Gaspar M. Jovellanos AI05
19 - Gaspar M. Jovellanos AI06

2002-03
2003-04
2004-05
accessos mitjana accessos mitjana accessos mitjana
23.329 1.458,1 16.263 1.016,4 15.045
940,3
26.014 1.238,8 22.722 1.082,0 15.632
744,4
0,0
0,0 24.997
624,9
28.350 1.417,5 28.368 1.418,4 27.648
1.382,4
25.177
968,3 15.595
599,8 14.760
567,7
31.386 1.082,3 39.868 1.374,8 36.913
1.272,9
32.386 2.159,1 18.905 1.260,3 14.250
950,0
11.429
308,9 38.681 1.045,4 29.005
783,9
21.829
752,7 22.867
994,2 25.541
1.110,5
20.641
711,8 21.753
945,8 19.437
845,1
10.572
192,2 26.657
484,7 12.007
218,3
29.599 1.020,7 46.668 1.609,2 64.453
2.222,5
29.063 1.002,2 47.707 1.645,1 47.220
1.628,3
32.704 1.127,7 35.484 1.223,6 42.834
1.477,0
33.418 1.152,3 49.169 1.695,5 38.881
1.340,7
9.999
833,3 13.925 1.160,4 18.144
1.512,0
365.896
903,4 444.632 1.131,4 446.767
1.031,8

2002-03
Dies amb més accessos
Promig d’accessos diaris
Promig accessos diaris per màquina
Targes diferentes utilitzades
Alumne major numero d’accessos

2003-04

2004-05

28-maig, 4.858
14-maig, 4.569

16-des, 4.703
17-maig, 4.012

4-maig, 4.855
24-maig, 4.727

2.439

2.964

2.978

6,02

7,54

6,88

13.644

13.177

10.381

829

755

789

-6-
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Hores reservades a les aules
A les aules d’informàtica de la UIB s’han reservat un total de 10.160 hores durant el curs 20042005 (des de l’1 d’octubre al 3 de juny), xifra pràcticament idèntica a la del curs anterior. Aquesta
xifra està treta de les reserves fetes al programa AGORA pels serveis administratius dels distints
edificis i del VIMA.

Curs

Hores de classe

Increment respecte del curs anterior

1998-1999

2.298

1999-2000

3.485

51,6%

2000-2001

4.855

39,4%

2001-2002

6.957

43,3%

2002-2003

7.504

7,76%

2003-2004

10.171

35,5%

2004-2005

10.160

-0,1%

La distribució d’aquestes hores per aules és la següent:

AULA
01 - A. Turmeda 1r pis (Aula 48)
02 - A. Turmeda 2n pis (Aula 9)
03 - A. Turmeda P. Baixa (Aula 7)
04 - Guillem Cifre Bloc A - PC
05 - Guillem Cifre Bloc B - iMac
06 - Guillem Colom
07 - Mateu Orfila 1r pis
08 - Mateu Orfila Planta Baixa
09 - Sa Riera
10 - Aulari. Prefabricat
11 - Arxiduc Lluís Salvador
12 - Beatriu de Pinós - A8
13 - Beatriu de Pinós - A7
14 - Gaspar M. Jovellanos AI01
15 - Gaspar M. Jovellanos AI02
16 - Gaspar M. Jovellanos AI03
17 - Gaspar M. Jovellanos AI04
18 - Gaspar M. Jovellanos AI05
19 - Gaspar M. Jovellanos AI06
20 - A. Turmeda 3r pis- Linux
Total

HORES RESERVADES
1 Q.
2 Q.
Total
581
237
818
556
305
861
364
417
781
465 402,25 867,25
6
0
6
77
46
123
174
177,3
351,3
485,9
245,4
731,3
228,5
6
234,5
437,5
332,5
770
288
0
288
323,5
168,9
492,4
149 309,25 458,25
9
80,5
89,5
474
443
917
598
303
901
397
416
813
266
135,5
401,5
36
111
147
28
81
109
5.943,4 4.216,6 10.160

-7-

% HORES RESERVADES
SOBRE TOTAL
DISPONIBLE
1 Q.
2 Q. Total
64,6%
26,3% 45,4%
61,8%
33,9% 47,8%
40,4%
46,3% 43,4%
51,7%
44,7% 48,2%
0,7%
0%
0,3%
8,6%
5,1%
6,8%
19,3%
19,7% 19,5%
54,0%
27,3% 40,6%
25,4%
0,7% 13,0%
48,6%
36,9% 42,8%
32,0%
0% 16,0%
35,9%
18,8% 27,4%
16,6%
34,4% 25,5%
1,0%
8,9%
5,0%
52,7%
49,2% 50,9%
66,4%
33,7% 50,1%
44,1%
46,2% 45,2%
29,6%
15,1% 22,3%
4,0%
12,3%
8,2%
3,1%
9,0%
6,1%
33,0%
23,4% 28,2%
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Comparant-ho amb els cursos anteriors:

Aula
01-A.Turmeda. 1r pis. A48
02-A.Turmeda. 2n pis. A35
03-A.Turmeda. P. Baixa. A7
04-Guillem Cifre A-PC
05-Guillem Cifre B-iMac
06-Guillem Colom iMac
07-Mateu Orfila. 1er. pis
08-Mateu Orfila. planta baixa
09- Sa Riera
10-Aulari. Prefabricat
11-Arxiduc L. Salvador
12. Beatriu Pinós. Aula 8
13-Beatriu Pinós-Aula 7
14-G.M.Jovellanos. AI01
15-G.M.Jovellanos. AI02
16-G.M.Jovellanos. AI03
17-G.M.Jovellanos. AI04
18-G.M.Jovellanos. AI05
19-G.M.Jovellanos. AI06
20- A.Turmeda. 3r pis. Linux
TOTAL

2002-2003
Hores % reserva
471
30,6%
606
39,4%
742
48,2%
679
44,1%
88
5,7%
186
12,1%
303
20,8%
477
31,0%
350
413
886
537
206
521
389
287
338
23
7.503

42,5%
26,8%
57,5%
34,9%
13,9%
37,5%
27,0%
21,5%
23,8%
1,8%

2003-2004
Hores % reserva
764
42,4%
907
50,4%
836
46,4%
1042
57,9%
224
12,4%
135
7,5%
503
27,9%
393
21,8%
215
11,9%
651
36,2%
421
23,4%
553
30,7%
287
16,0%
111
6,1%
1.026
57,0%
618
34,3%
726
40,3%
370
20,6%
392
21,8%

27,05% 10.171

29,7%

2004-2005
Hores % reserva
818
45,4%
861
47,8%
781
43,4%
867,2
48,2%
6
0,3%
123
6,8%
351,3
19,5%
731,3
40,6%
234,5
13,0%
770
42,8%
288
16,0%
492,4
27,4%
458,3
25,5%
89,5
5,0%
917
50,9%
901
50,1%
813
45,2%
401,5
22,3%
147
8,2%
109
6,1%
10.160
28,2%

Si miram la distribució de les hores reservades per Centres i altres entitats:

Campus Extens, Web CT
Entitats externes
Escola Politècnica Superior
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Escola Universitària de Turisme
Facultat d’Educació
Facultat de Ciències
Facultat d’Econòmiques i Empresarials / EUEE
Facultat de Dret
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Psicologia
Formació PAS / Opos UIB / Automatrícula
FUEIB
SAC-ICE
UOM
Total

1 Q.
2 Q. Total 1 Q. 2 Q. Total
19
6,5
25,5 0,3% 0,2% 0,3%
33,5
65
98,5 0,6% 1,5% 1,0%
2.081,5 1.218,5 3.300 35,0% 28,9% 32,5%
12,5 203,25 215,75 0,2% 4,8% 2,1%
632
22
654 10,6% 0,5% 6,4%
83 144,5 227,5 1,4% 3,4% 2,2%
789,9 650,6 1.440,5 13,3% 15,4% 14,2%
943 1.125 2.068 15,9% 26,7% 20,4%
32
43
75 0,5% 1,0% 0,7%
263 185,5 448,5 4,4% 4,4% 4,4%
544 279,75 823,75 9,2% 6,6% 8,1%
487
30
517 8,2% 0,7% 5,1%
16
56
72 0,3% 1,3% 0,7%
7
69
76 0,1% 1,6% 0,7%
118
118 0,0% 2,8% 1,2%
5943,4 4216,6 10.160

Comparant-ho amb els cursos anteriors:
2002-03
-8-

2003-04

2004-05
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Campus Extens, Web CT
Entitats externes
Escola Politècnica Superior
Escola Universitària d’Infermeria i
Fisioteràpia
Escola Universitària de Turisme
Facultat d’Educació
Facultat de Ciències
Facultat d’Econòmiques Empresarials / EUEE
Facultat de Dret
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Psicologia
Formació PAS / Opos UIB / Automatrícula
FUEIB
SAC-ICE
UOM

214 2,9%
254 3,4%
2.023 27,0%

24
127
3.024

0,2%
1,2%
29,7%

26 0,3%
99 1,0%
3.300 32,5%

96
98 1,3%
422 5,6%
727
195 2,6%
396
1.060 14,1% 1.239
1.313 17,5% 2.057
61 0,8%
56
622 8,3%
455
532 7,1%
915
218 2,9%
844
248 3,3%
75
166 2,2%
91
76 1,0%
47
7.502
10.171

0,9%
7,1%
3,9%
12,2%
20,2%
0,6%
4,5%
9,0%
8,3%
0,7%
0,9%
0,5%

216 2,1%
654 6,4%
228 2,2%
1.441 14,2%
2.068 20,4%
75 0,7%
449 4,4%
824 8,1%
517 5,1%
72 0,7%
76 0,7%
118 1,2%
10.160

Reserves per aula fetes pels Centres o altres entitats

01 - A. Turmeda 1r pis (Aula 48)
1 Q.
577
4
581

Escola Politècnica Superior
Escola Universitària de Turisme
Total

2 Q.
237
237

Total
814
4
818

1 Q.
99,3%
0,7%

2 Q.

Total
99,5%
0,5%

02 - A. Turmeda 2n pis (Aula 9)
Escola Politècnica Superior
Facultat d’Educació
SAC-ICE
Total

1 Q.
553,5
2,5
556

2 Q.
258
47
305

Total
811,5
2,5
47
861

1 Q.
99,5%
0,5%

2 Q.
84,6%
15,4%

Total
94,2%
0,3%
5,5%

03 - A. Turmeda P. Baixa (Aula 7)
Campus Extens, Web CT
Escola Politècnica Superior
Facultat de Ciències
Total

1 Q.
2
358
4
364

2 Q.
417
417

Total
2
775
4
781

1 Q.
0,5%
98,5%
1,1%

2 Q.

04 - Guillem Cifre Bloc A – PC
1 Q.
3

Campus Extens, Web CT
Escola Politècnica Superior
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Facultat d’Educació

20
-9-

2 Q.
7
3
138

Total
3
7
3
158

1 Q.
0,6%

2 Q. Total
0,3%
1,7% 0,8%
0,7% 0,3%
4,3% 34,3% 18,2%

Total
0,3%
99,2%
0,5%
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Facultat de Ciències
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Psicologia
Formació PAS / Opos UIB / Automatrícula
Total

4
4
8 0,8% 0,9% 0,9%
6
30
36 1,3% 7,4% 4,1%
432 200,25 632,25 92,9% 49,8% 72,9%
20
20
4,9% 2,3%
465 402,25 867,25

05 - Guillem Cifre Bloc B – iMac
Facultat de Psicologia
Total

1 Q.
6
6

2 Q.

Total
6
6

1 Q.
100%

2 Q.

Total
100%

06 - Guillem Colom
Facultat de Ciències
Total

1 Q.
77
77

2 Q.
46
46

Total
123
123

1 Q.
100%

2 Q.
100%

Total
100%

07 - Mateu Orfila 1r pis
Escola Politècnica Superior
Facultat de Ciències
Total

1 Q.
45
129
174

2 Q.

Total
45
306,3
351,3

177,3
177,3

1 Q.
25,9%
74,1%

2 Q.
100%

Total
12,8%
87,2%

08 - Mateu Orfila Planta Baixa
1 Q.
Escola Politècnica Superior
Facultat de Ciències
Facultat de Filosofia i Lletres
Total

465,9
20
485,9

2 Q.
6
239,4

Total
6
705,3
20
731,3

245,4

1 Q.
95,8%
4,1%

2 Q.
2,4%
97,6%

Total
0,8%
96,4%
2,7%

09 - Sa Riera
1 Q.
33,5
195
228,5

Entitats externes
Formació PAS / Opos UIB / Automatrícula
Total

2 Q. Total
1 Q. 2 Q.
6 39,5 14,7% 100%
195 85,3%
6 234,5

11 - Arxiduc Lluís Salvador
Escola Universitària de Turisme
Total

1 Q.
288
288

- 10 -

2 Q.
0
0

Total
288
288

1 Q.
100%

2 Q.

To
10
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10 - Aulari. Prefabricat
Campus Extens, Web CT
Escola Politècnica Superior
Facultat d’Educació
Facultat de Ciències
Facultat de Filosofia i Lletres
Formació PAS / Opos UIB / Automatrícula
Total

1 Q. 2 Q. Total
1 Q.
2 Q.
12
3
15 2,7% 0,9%
358 191,5 549,5 81,8% 57,6%
4,5
4,5 1,0%
57
108
165 13,0% 32,5%
30
30
9,0%
6
6 1,3%
437,5 332,5
770

12 - Beatriu de Pinós - A8
1 Q.
2
94
2,5

2 Q. Total
1 Q.
2 Q.
2 0,6%
8 102 29,1% 4,7%
17,5
20 0,7% 10,4%
1,5
1,5
0,9%
5 31,9 36,9 1,5% 18,9%
220 110 330 68,1% 65,1%
323,5 168,9 492,4

Campus Extens, Web CT
Escola Politècnica Superior
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Facultat d’Educació
Facultat de Ciències
Facultat de Filosofia i Lletres
Total
13 - Beatriu de Pinós - A7

1 Q.

2 Q. Total
1 Q.
2 Q.
1,5
1,5
0,5%
68
23
91 45,6% 7,4%
10 182,75 192,75 6,7% 59,1%
15
15 10,1%
1
1
0,3%
32
43
75 21,5% 13,9%
11
3
14 7,4% 0,9%
6
51
57 4,0% 16,5%
7
4
11 4,7% 1,3%
149 309,25 458,25

Campus Extens, Web CT
Escola Politècnica Superior
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Escola Universitària de Turisme
Facultat d’Educació
Facultat de Ciències
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Psicologia
SAC-ICE
Total
14 - Gaspar M. Jovellanos AI01

1 Q.
Entitats externes
Facultat de Dret
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Psicologia
Formació PAS / Opos UIB / Automatrícula
Total

2
4
3
9

- 11 -

2 Q. Total
1 Q.
2 Q.
50
50
62,1%
2 22,2%
2
2
2,5%
28,5 32,5 44,4% 35,4%
3 33,3%
80,5 89,5
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15 - Gaspar M. Jovellanos AI02
1 Q. 2 Q. Total
1 Q.
2 Q.
41
8
49 8,6% 1,8%
4
4
0,9%
44 395
439 9,3% 89,2%
4
4 0,8%
4
2
6 0,8% 0,5%
96
96 20,2%
283
283 59,7%
2
8
10 0,4% 1,8%
26
26
5,9%
474 443
917

Escola Universitària de Turisme
Facultat d’Educació
Facultat d’Econòmiques i Empresarials / EUEE
Facultat de Dret
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Psicologia
Formació PAS / Opos UIB / Automatrícula
FUEIB
UOM
Total
16 - Gaspar M. Jovellanos AI03

1 Q. 2 Q. Total
1 Q.
2 Q.
2
2
0,7%
72
6
78 12,1% 1,9%
18
18
3%
508 268
776 84,9% 88,5%
6
6
1,9%
3
3
0,9%
18
18
5,9%
598 303
901

Campus Extens, Web CT
Escola Universitària de Turisme
Facultat d’Educació
Facultat d’Econòmiques i Empresarials / EUEE
Facultat de Dret
FUEIB
SAC-ICE
Total
17 - Gaspar M. Jovellanos AI04

1 Q. 2 Q. Total
1 Q.
2 Q.
20
6
26 5,0% 1,4%
38
38 9,5%
317 378
695 79,8% 90,8%
6
2
8 1,5% 0,5%
2
2
4 0,5% 0,5%
14
18
32 3,5% 4,3%
10
10
2,4%
397 416
813

Escola Universitària de Turisme
Facultat d’Educació
Facultat d’Econòmiques i Empresarials / EUEE
Facultat de Dret
Facultat de Filosofia i Lletres
FUEIB
UOM
Total
18 - Gaspar M. Jovellanos AI05

1 Q.
Entitats externes
Escola Universitària de Turisme
Facultat d’Econòmiques i Empresarials / EUEE
Facultat de Dret
Facultat de Filosofia i Lletres
FUEIB
UOM
Total

192
72
2

266

- 12 -

2 Q. Total
1 Q.
2 Q.
9
9
6,6%
2
194 72,2% 1,5%
82
154 27,1% 60,5%
2
4 0,7% 1,5%
6,5
6,5
4,8%
6
6
4,4%
28
28
20,6%
135,5 401,5
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19 - Gaspar M. Jovellanos AI06
1 Q.
16
2
18

Facultat de Ciències
Facultat d’Econòmiques i Empresarials / EUEE
Facultat de Dret
FUEIB
UOM
Total

36

2 Q.
1
2
33
21
54
111

Total
1 Q.
2 Q. Total
17 44,4% 0,9% 11,6%
4 5,6% 1,8% 2,7%
51
5 29,7% 34,7%
21
0% 18,9% 14,3%
54
0% 48,6% 36,7%
147

20 - A. Turmeda 3r pis- Linux
1 Q.
28

Escola Politècnica Superior
Formació PAS / Opos UIB / Automatrícula
Total

28

2 Q. Total 1 Q.
2 Q. Total
71
99 100% 87,6% 90,8%
10
10
12,3% 9,2%
81
109

Reserves fetes pels Centres o altres entitats a cada aula
Escola Politècnica Superior
1 Q.
577
553,5
358

01 - A. Turmeda 1r pis (Aula 48)
02 - A. Turmeda 2n pis (Aula 9)
03 - A. Turmeda P. Baixa (Aula 7)
04 - Guillem Cifre Bloc A - PC
07 - Mateu Orfila 1r pis
08 - Mateu Orfila Planta Baixa
10 - Aulari. Prefabricat
12 - Beatriu de Pinós - A8
13 - Beatriu de Pinós - A7
20 - A. Turmeda 3r pis- Linux
Total

2 Q.
237
258
417
7

45
358
94
68
28
2081,5

6
191,5
8
23
71
1218,5

Total
814
811,5
775
7
45
6
549,5
102
91
99
3300

Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
1 Q.
04 - Guillem Cifre Bloc A - PC
12 - Beatriu de Pinós - A8
13 - Beatriu de Pinós - A7
Total

2,5
10
12,5

- 13 -

2 Q.
3
17,5
182,75
203,25

Total
3
20
192,75
215,75
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Escola Universitària de Turisme
2 Q.

1 Q.
4
288
15
41
72
20
192
632

01 - A. Turmeda 1r pis (Aula 48)
11 - Arxiduc Lluís Salvador
13 - Beatriu de Pinós - A7
15 - Gaspar M. Jovellanos AI02
16 - Gaspar M. Jovellanos AI03
17 - Gaspar M. Jovellanos AI04
18 - Gaspar M. Jovellanos AI05
Total

8
6
6
2
22

Facultat d’Educació
1 Q.
2,5
20
4,5

02 - A. Turmeda 2n pis (Aula 9)
04 - Guillem Cifre Bloc A - PC
10 - Aulari. Prefabricat
12 - Beatriu de Pinós - A8
13 - Beatriu de Pinós - A7
15 - Gaspar M. Jovellanos AI02
16 - Gaspar M. Jovellanos AI03
17 - Gaspar M. Jovellanos AI04
Total

2 Q.
138
1,5
1
4

18
38
83

144,5

Total
2,5
158
4,5
1,5
1
4
18
38
227,5

Facultat de Ciències
1 Q.
4
4
77
129
465,9
57
5
32
16
789,9

03 - A. Turmeda P. Baixa (Aula 7)
04 - Guillem Cifre Bloc A - PC
06 - Guillem Colom
07 - Mateu Orfila 1r pis
08 - Mateu Orfila Planta Baixa
10 - Aulari. Prefabricat
12 - Beatriu de Pinós - A8
13 - Beatriu de Pinós - A7
19 - Gaspar M. Jovellanos AI06
Total

2 Q.
4
46
177,3
239,4
108
31,9
43
1
650,6

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials / EUE Empresarials
1 Q.
2 Q.
15 - Gaspar M. Jovellanos AI02
44
395
16 - Gaspar M. Jovellanos AI03
508
268
17 - Gaspar M. Jovellanos AI04
317
378
18 - Gaspar M. Jovellanos AI05
72
82
19 - Gaspar M. Jovellanos AI06
2
2
Total
943
1125
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Total
4
8
123
306,3
705,3
165
36,9
75
17
1440,5

Total
439
776
695
154
4
2068
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Facultat de Dret
1 Q.
2
4

14 - Gaspar M. Jovellanos AI01
15 - Gaspar M. Jovellanos AI02
16 - Gaspar M. Jovellanos AI03
17 - Gaspar M. Jovellanos AI04
18 - Gaspar M. Jovellanos AI05
19 - Gaspar M. Jovellanos AI06
Total

6
2
18
32

2 Q.

6
2
2
33
43

Total
2
4
6
8
4
51
75

Facultat de Filosofia i Lletres
1 Q.
6
20

04 - Guillem Cifre Bloc A - PC
08 - Mateu Orfila Planta Baixa
10 - Aulari. Prefabricat
12 - Beatriu de Pinós - A8
13 - Beatriu de Pinós - A7
14 - Gaspar M. Jovellanos AI01
15 - Gaspar M. Jovellanos AI02
17 - Gaspar M. Jovellanos AI04
18 - Gaspar M. Jovellanos AI05
Total

220
11
4
2
263

2 Q.
30

Total
36
20
30
330
14
2
6
4
6,5
448,5

30
110
3
2
2
2
6,5
185,5

Facultat de Psicologia
1 Q.
432
6
6
4
96
544

04 - Guillem Cifre Bloc A - PC
05 - Guillem Cifre Bloc B - iMac
13 - Beatriu de Pinós - A7
14 - Gaspar M. Jovellanos AI01
15 - Gaspar M. Jovellanos AI02
Total

2 Q.
200,25
51
28,5
279,75

Formació PAS / Opos UIB / Automatrícula
1 Q.
04 - Guillem Cifre Bloc A - PC
09 - Sa Riera
10 - Aulari. Prefabricat
14 - Gaspar M. Jovellanos AI01
15 - Gaspar M. Jovellanos AI02
20 - A. Turmeda 3r pis- Linux
Total

2 Q.
20

195
6
3
283
487

- 15 -

10
30

Total
632,25
6
57
32,5
96
823,75
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FUEIB
1 Q.
2

15 - Gaspar M. Jovellanos AI02
16 - Gaspar M. Jovellanos AI03
17 - Gaspar M. Jovellanos AI04
18 - Gaspar M. Jovellanos AI05
19 - Gaspar M. Jovellanos AI06
Total

14

16

2 Q.
8
3
18
6
21
56

Total
10
3
32
6
21
72

Campus Extens, Web CT
1 Q.
2
3
12
2

03 - A. Turmeda P. Baixa (Aula 7)
04 - Guillem Cifre Bloc A - PC
10 - Aulari. Prefabricat
12 - Beatriu de Pinós - A8
13 - Beatriu de Pinós - A7
16 - Gaspar M. Jovellanos AI03
Total

19

2 Q.

3
1,5
2
6,5

Total
2
3
15
2
1,5
2
25,5

Entitats externes
1 Q.
33,5

09 - Sa Riera
14 - Gaspar M. Jovellanos AI01
18 - Gaspar M. Jovellanos AI05
Total

33,5

2 Q.
6
50
9
65

Total
39,5
50
9
98,5

2 Q.
47
4
18
69

Total
47
11
18
76

SAC-ICE
1 Q.
02 - A. Turmeda 2n pis (Aula 9)
13 - Beatriu de Pinós - A7
16 - Gaspar M. Jovellanos AI03
Total

7
7

UOM
2 Q.
26
10
28
54
118

15 - Gaspar M. Jovellanos AI02
17 - Gaspar M. Jovellanos AI04
18 - Gaspar M. Jovellanos AI05
19 - Gaspar M. Jovellanos AI06
Total
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Total
26
10
28
54
118
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Impressions a les aules
Durant aquest curs s’han eliminat les impressores de les aules d’informàtica i les impressions
s’envien a les copisteries. Per poder fer-ho s’empra un programa desenvolupat al CTI que gestiona
les impressions. Aquest programa va lligat al control d’accés a l’ordinador mitjançant el carnet
d’estudiant. Avui encara no és possible imprimir, ni controlar els accessos, des de les dues aules de
Macintosh i la de Linux, però s’està fent feina per poder-ho fer al més aviat possible. Tampoc s’ha
fet a l’aula de l’Arxiduc, ja que l’antiguitat de les màquines ho impedia. Per poder recollir les
impressions cal fer servir el carnet d’estudiant que s’ha emprat per enviar a imprimir i pagar-ne el
preu establert.
El 9 de desembre es van retirar les impressores de les aules del Jovellanos i, en fase de proves, des
de les 6 aules de l’edifici s’enviaven les impressions a la copisteria. L’11 de gener es va fer el
mateix al Mateu Orfila. Durant aquesta fase de proves les impressions foren gratuïtes per als
alumnes. Des del 21 de febrer les impressores de totes les aules d’informàtica han deixat d’estar
operatives. S’habilitaren les fotocopiadores dels edificis Anselm Turmeda i Guillem Cifre, a més de
les que havien servit a la fase de proves del Jovellanos i el Mateu Orfila. Després de Pasqua també
s’ha habilitat la del Ramon Llull. El proper curs està previst habilitar la de l’edifici Arxiduc Lluís
Salvador. Durant aquest segon quadrimestre els alumnes paguen el 50% del preu de les còpies. La
UIB es fa càrrec de l’altre 50%. Per al proper curs els alumnes s’hauran de fer càrrec del 100% del
preu de les impressions.
Per defecte les impressions s’adrecen a la copisteria de l’edifici on hi ha l’aula, o a la de l’edifici
més proper en cas de no haver-hi copisteria a l’edifici (Beatriu de Pinós - Copisteria del Guillem
Cifre, Aulari prefabricat - Copisteria de l’Anselm Turmeda). Si ha de resultar més còmode, es pot
canviar l’edifici on s’han de recollir les còpies. També es pot generar un fitxer PDF.

EDIFICI
Anselm Turmeda
Guillem Cifre
Mateu Orfila
Sa Riera
Aulari. Prefabricat
Arxiduc Lluís Salvador
Beatriu Pinós
G.M.Jovellanos
TOTAL
TOTAL

Impressions a les aules
162.227
57.426
47.650
65.786
37.215
50.854
355.339
776.497

Impressions a la copisteria
99.599
73.099
82.488

314.272
569.458
1.345.955

Comparant les xifres impreses amb els cursos anteriors veurem que el fet de fer pagar ha provocat
que la xifra d’impressions hagi baixat espectacularment, concretament un 38,9%.
1998-99
560.000

1999-00

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
1.438.728 2.106.933 2.422.523 2.202.84 1.345.955
1.017.209
4
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Dotació econòmica en beques de col·laboració
La dotació econòmica de cada beca d’alumne col·laborador d’aules d’informàtica és de 3.300¼/D
col·laboració establerta és de 25 hores setmanals durant 11 mesos.
En total s’han concedit 41 beques:
– Dues beques per a cada una de les 21 aules d’informàtica, excepte per a les 6 aules del
Jovellanos a les quals només se li han assignat 8 beques per a les 6 aules, en lloc de 12.
Això fa un total de 38 beques.
– Dues beques per a la sala de la biblioteca del Jovellanos.
– Una beca de 2.600¼SHUDOHVDXOHVG +RWHOHULDHQFRPSHQVDFLyDOHVGHVSHVHVG LPSUHVVLy
de les quals es fa càrrec l'Escola d'Hoteleria.
Això fa un total de 137.900¼
Comparant amb els darrers anys:

beques
dotació beca
dotació total

2001-02
27
3.300 ¼
81.978 ¼

2002-03
35
3.300 ¼
114.800 ¼

- 18 -

2003-04
39
3.300 ¼
119.300 ¼

2004-05
41
3.300 ¼
137.900 ¼

___________________________________________________________________ Aules d’informàtica 2004-2005
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Necessitats i línies de treball per al curs 2005-2006
Beques de col·laboradors
Com hem comentat abans, aquest curs s’han pagat 41 beques. Atès que està previst instal·lar el
sistema d’impressió a través de les copisteries a l’aula de l’Arxiduc Lluís Salvador i, per tant
l'Escola d'Hoteleria ja no s’haurà de fer càrrec de les despeses d'impressió, proposaria la supressió
de la beca de 2.400¼TXHHs paga al col·laborador de l’aules d’Hoteleria.
Per altra banda, seria convenient augmentar la quantitat assignada a les beques de col·laboració.
Des del curs 2001-2002, és a dir, durant quatre cursos, s’ha pagat la mateixa quantitat per beca
3.300¼
Es proposa una pujada del 5%. Això suposaria pagar cada beca a 3.465¼6LHOLPLQDPODEHFDGH
l’Arxiduc, i considerant que el primer quatrimestre del proper curs l’aula del Guillem Cifre Bloc B
no tindrà becari, el total de 39 beques seria de 135.135¼ en front dels 137.900¼ que tenim previst
gastar aquest curs.

Eliminació de servidors
Com s’ha comentat en l’apartat d’equipament disponible a les aules es disposa de varis servidors:
un servidor central, un servidor de llicències de software i 4 servidors de fitxers per emmagatzemar
dades dels alumnes. Durant aquest estiu tenim previst concentrar en un únic servidor les dades dels
alumnes i anar migrant els serveis de llicències de software al servidor central.

Aprovació del reglament
S’ha presentat un esborrany de reglament de funcionament de les aules d’informàtica. Seria
interessant que estigués aprovat pel Consell de Direcció i pel Consell de Govern, si escau, abans
del començament del nou curs.

Renovació d’ordinadors
Està previst aquest estiu canviar finalment els ordinadors anteriors a l’any 2000 que encara queden
i part dels del 2001. Això suposa el canvi dels ordinadors de l’Aula de l’Arxiduc Lluís Salvador i
de les aules d’iMacs del Guillem Colom i Guillem Cifre bloc B. Els iMacs s’estan tramitant en
aquest moments i es suposa que es tramitarà la compra dels PCs de l’Arxiduc aquets estiu per poder
iniciar el curs ja amb les màquines noves. La situació dels ordiandors ens quedarà:
curs de compra
2004-05

118

22,01%

2003-04

24

4,48%

2002-03

348

64,93%

2001-02

46

8,58%

536
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Dins el proper curs, o aprofitant la compra prevista dels de Turisme, caldria renovar els ordinadors
de l’any 2001 que quedaran. Això suposa renovar 46, bastarien 44 ordinadors (inclosos els dels
becaris). En concret, afecta les aules del Beatriu de Pinós. Aquesta renovació podria tenir un cost
aproximat de 33.000¼
curs de compra
2004-05(-06)

162

30,60%

2003-04

24

4,48%

2002-03

348

64,93%

2001-02

0

0%

534

Aquest informe l’ha elaborat Albert Clar, amb dades obtingudes per ell mateix i per Simón
Genestra, Xavier Bonet i Xema Gilabert.
Albert Clar Matheu
Coordinador d’aules d’informàtica
Centre de Tecnologies de la Informació
Palma, 14 de juny de 2005
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RESUM D'INDICADORS DE LES AULES D'INFORMÀTICA
NOMBRE D’AULES
AULES

1986-87
1

1987-88
1

1988-89
1

1989-90
1

1990-91
1

1991-92
2

1992-93
3

1993-94
3

1994-95
3

1995-96
3

1996-97
4

1997-98
9

1998-99
10

1999-00
12

2000-01
12

NOMBRE D’ORDINADORS
PCs
MACs
TOTAL

1986-87

1987-88

1988-89

1989-90

1990-91

1991-92

1992-93

1993-94

1994-95

1995-96

1996-97

1997-98

1998-99

1999-00

2000-01

2
4
6

2
4
6

2
4
6

2
4
6

2
4
6

2
13
15

2
49
51

2
73
75

2
73
75

2
73
75

0
89
89

60
112
172

101
98
199

182
55
237

194
37
231

1991-92

1992-93

1993-94

1994-95

1995-96

1996-97

1997-98

1998-99

1999-00

2000-01

75
12.121
161,6

75
12.847
171,3

89
13.365
150,2

172
14.771
85,9

199
14.464
72,7

237
14.539
61,3

231
13.791
59,7

RÀTIO ALUMNES PER ORDINADOR
1986-87

1987-88

ordinadors
6
alumnes
6.333
RATI
1055,5

6
7.112
1185,3

1988-89

6
8.049
1341,5

1989-90

1990-91

6
8.697
1449,5

6
9.253
1542,2

15
10.335
689,0

51
11.192
219,5

75
11.690
155,9

ANTIGUITAT DELS ORDINADORS
< 1 any
1 - 2 anys
2 -3 anys
3 -4 anys
> 4 anys

< 1 any

1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
37
49
76
121
0
58
347
24
65
47
63
31
65
121
0
68
350
24
0
55
66
29
65
121
16
64
348
5
0
18
22
29
65
68
16
56
0
5
8
0
16
51
0
56
43
89
172
199
237
231
295
499
510
536
1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
41,6%
28,5%
38,2%
51,1%
0,0%
19,7%
69,5%
4,7%
12,1%

1 - 2 anys
2 -3 anys
3 -4 anys
> 4 anys

52,8%
0,0%
5,6%
0,0%

36,6%
32,0%
0,0%
2,9%

15,6%
33,2%
9,0%
4,0%

27,4%
12,2%
9,3%
0,0%

52,4%
28,1%
12,6%
6,9%

0,0%
41,0%
22,0%
17,3%

13,6%
3,2%
13,6%
0,0%

68,6%
12,5%
3,1%
11,0%

4,5%
64,9%
10,4%
8,0%

NOMBRE D’HORES RESERVADES
1998-99
2.298

1999-00
3.485

2000-01
4.855

2001-02
6.957

2002-03
7.504

2003-04
10.171

2004-05
10.160

% D’HORES RESERVADES SOBRE TOTAL HORES DISPONIBLES
1998-99

1999-00
36,60%

2000-01
34,19%

2001-02
42,84%

2002-03
30,58%

2003-04
29,72%

2004-05
28,20%

ACCESSOS TOTALS CONTROLATS PEL CARNET
2002-03
365.896

2003-04
444.632

2004-05
446.767

RÀTIO ACCESSOS PER ORDINADOR
2002-03
931

2003-04
1.131,4

2004-05
1.031,8

MITJANA D'ACCESSOS DIARIS
2002-03
2.439

2003-04
2.964

2004-05
2.978

MITJANA D'ACCESSOS DIARIS PER ORDINADOR
2002-03
6,02

2003-04
7,54

2004-05
6,88

NOMBRE D’IMPRESSIONS
1997-98
139.000

1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
560.000 1.017.209 1.438.728 2.106.933 2.422.523 2.202.844 1.345.955

NOMBRE D'ALUMNES COL·LABORADORS
1996-97
25

1997-98
28

1998-99
31

1999-00
38

2000-01
33

2001-02
34

2002-03
44

2003-04
45

2004-05
47

1999-00

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

2004-05

NOMBRE DE BEQUES
1996-97
beques
beca
total

1997-98

1998-99

16

17

*
52.360

**
40.244

20
3.000
60.101

22
3.000
66.111

* 450 pts /hora
** dos tipus 1622 i 2.103
Des del 2001-02 una beca Hoteleria
Des del 2002-03 dues beques de l'aula de la Biblioteca
Des del 2004-05 dues beques Universia

27
3.300

35
3.300

39
3.300

41
3.300

91.699

118.099

131.299

137.899

2001-02 2002-03
14
19

2003-04
20

2004-05
21

2001-02 2002-03

2003-04

2004-05

479
31
510

505
31
536

2003-04

2004-05

510
13.389
26,3

536
13.445
25,1

252
43
295

468
31
499

2001-02 2002-03

295
13.342
45,2

499
13.161
26,4
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GDGHVDFWXDOLW]DGHVHOGHMXQ\GH 




868$5,6

El DOIP-Departament d’Orientació i Inserció Professional és un servei dirigit a:
 Estudiants universitaris de la UIB i d’altres universitats que, com a mínim, hagin superat el 50 per cent dels crèdits o assignatures
dels estudis, sempre que siguin residents a les Illes Balears.
 Titulats universitaris de la UIB i d’altres universitats, sempre que siguin residents a les Illes Balears.


8VXDULVLQVFULWVDO'2,3..............................

Dones....................1.591 (64,52%)
Homes.....................875 (35,48%)

5HVXPKLVWzULFG·XVXDULVLQVFULWVDO'2,3:









&XUV
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004






1UHG·XVXDULV
321
443
632
924
1.540
1.595
1.420
1.551
1.830
2.222
2.466















(/&856$&$'Ë0,&6·+$1,16&5,7$/'2,3
81,9(56,7$5,6
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2)(57(6/$%25$/6


Proporcionam candidats amb un perfil universitari, estudiants amb el 50 per cent dels crèdits de la carrera superats i/o titulats
universitaris, a les empreses/entitats que ens facin arribar una oferta laboral.
El DOIP fa una preselecció dels candidats tenint en compte la disponibilitat d’aquests (la disponibilitat es comprova per a cada
oferta) i el perfil sol·licitat per l’empresa/entitat.
La tramitació d’una oferta laboral inclou, si l’empresa/entitat ho desitja, penjar l’oferta laboral durant un mes al tauler d’anuncis de la
nostra pàgina web.
El tauler d’anuncis és un espai de la nostra pàgina web on penjam les ofertes laborals que les empreses/entitats volen que siguin
públiques. És una via complementària de captació de candidats.

5HVXPKLVWzULFG·RIHUWHVODERUDOVJHVWLRQDGHVSHO'2,3:
&XUV
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004







1UH G·HP 1UH G·RIHUWHV GLIRVHV D 1UH
G·RIHUWHV 1UH GH YLVLWHV TXH
SUHVHV
ODZHE
ODERUDOV
KD UHEXW HO WDXOHU
G·DQXQFLVYLUWXDO
21
0
38
No existia
44
0
80
No existia
56
0
128
No existia
126
0
225
No existia
134
0
240
No existia
164
0
296
No existia
236
0
397
No existia
336
0
458
No existia
310
251
330
No comptabilitzat
415
376
453
No comptabilitzat
387
510
575
15.345



3HQGHQW
GH
FRPSWDELOLW]DU
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35&7,48(6(1(035(6(6(17,7$76
5HVXP KLVWzULF GHO QRPEUH GH FRQYHQLV VXEVFULWV SHU HPSUHVHVHQWLWDWV DPE OD 8,% SHU D
SUjFWLTXHVG·XQLYHUVLWDULVJHVWLRQDGHVSHO'2,3:
&856

1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004









1UHGHFRQYHQLVVLJQDWV
EHFDULV

1UHG·KRUHVGHSUjFWLTXHV

8
18
35
71
131
242
312
347
462
463
448


No comptabilitzat
No comptabilitzat
No comptabilitzat
No comptabilitzat
No comptabilitzat
No comptabilitzat
No comptabilitzat
No comptabilitzat
No comptabilitzat
No comptabilitzat

196.373


1UHG·HVWXGLDQWVHQ
SUjFWLTXHV
&XUVRV GH SRVWJUDX L
G·HVSHFLDOLW]DFLy
FRILQDQoDWVSHO)6(

No hi havia pràctiques
No hi havia pràctiques
No hi havia pràctiques
No hi havia pràctiques
No hi havia pràctiques
No hi havia pràctiques
No hi havia pràctiques
No hi havia pràctiques
No hi havia pràctiques
No hi havia pràctiques
159
3HQGHQWGH
FRPSWDELOLW]DU

(/&856$&$'Ë0,&+$1)(735&7,48(692/8175,(6
81,9(56,7$5,6

6HFWRUVG·DFWLYLWDWPpVUHSUHVHQWDWLXVGHOHVHPSUHVHVHQWLWDWVTXHKDQVXEVFULWFRQYHQLVDPE
OD8,%SHUDSUjFWLTXHVG·HVWXGLDQWV:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6HFWRU
Hoteleria i turisme
Administracions públiques
Entitats financeres
Jurídic
Formació i educació
Comerç
Noves tecnologies
Alimentació i FDWHULQJ
Salut
Assegurances

% GHFRQYHQLV
30,13 %
19,02 %
17,08 %
10,13 %
8,53 %
5,33 %
4,05 %
2,93 %
1,86 %
1,06 %
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352*5$0$7827LWXODWV8QLYHUVLWDULVDO 2FXSDFLy:
(OSURJUDPD782pVXQDLQLFLDWLYDGHOD8,%SHUJHVWLRQDUbeques remunerades de formació pràctica per a titulats universitaris
recents en una entitat pública.

PROGRAMA TUO
Curs 2001-2002
Curs 2002-2003
Curs 2003-2004
&XUV



Nre. de beques
14
46
22


352*5$0$/(21$5'2'$9,1&,&$(%8,%:
El programa Leonardo da Vinci és una iniciativa europea per completar la formació dels joves universitaris a la Unió Europea, a
través d’estades en empreses. L’objectiu essencial del projecte és millorar la qualificació dels universitaris i facilitar llur inserció en el
mercat laboral.
Aquest programa el gestiona la Confederació d’Associacions Empresarials de les Balears (CAEB), i la Universitat de les Illes Balears
hi col·labora fent-ne la difusió entre el col·lectiu universitari.
Per al curs acadèmic 2004-2005 s'han aprovat un WRWDO de  EHTXHV,  beques per a estudiants i  beques per a titulats
universitaris, per realitzar pràctiques en empreses de la Unió Europea.


'DGHVG·LQVHUFLyODERUDOGHOVEHFDULVTXHKDQUHDOLW]DWSUjFWLTXHV/HRQDUGRGD9LQFL
7,78/$76$/$8,%
&2192&$7Ñ5,$
NS/NC
16%

NO
TREBALLEN
16%

TREBALLEN
52%

TREBALLEN
A
L’EXTERIOR
16%



(678',$176'(/$8,%
&2192&$7Ñ5,$
NS/NC
25%
TREBALLA
41%
NO
TREBALLA
21%

13%







TREBALLA A
L’EXTERIOR

Font: CAEB. Juliol de 2004
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6(59(,'·25,(17$&,Ð,$66(6625$0(173(5$/$,16(5&,Ð352)(66,21$/
'(/681,9(56,7$5,6'(/(6,//(6%$/($56

Oferim VHVVLRQVSHUVRQDOLW]DGHVG RULHQWDFLySURIHVVLRQDO sobre: tècniques i recursos de recerca de treball; inserció i promoció
professional; informació sobre el mercat professional; feina a l'estranger; beques, pràctiques en empreses/entitats, etc.
6(66,216'·25,(17$&,Ð352)(66,21$/
Curs 2001-2002
Curs 2002-2003
Curs 2003-2004
&XUV

NRE. USUARIS
284
233
174


7$//(560212*5),&6*583$/6'·25,(17$&,Ð352)(66,21$/

NRE. SESSIONS
380
406
319

NRE. USUARIS

7DXOHVURGRQHVVREUHOHVVRUWLGHVSURIHVVLRQDOVGHOVHVWXGLVGHOD8,%

886

NRE.
TAULES
RODONES
26



$/75(67$648(6
 18/10/04: presentació de la )XQGDFLy,%,7 a l’Escola Politècnica Superior. Nre. d’assistents: 40
 20/10/04: anunci al 7UXHTXH(VSHFLDO7UDEDMR
 Presentacions del programa /HRQDUGRGD9LQFL; CAEB-FUEIB
 27/10/04: cicle Ciència i Societat; Facultat de Ciències. Nre. d’assistents: 50

 9/11/04: edifici Guillem Cifre de Colonya. Nre. d’assistents: 50
 15/11/04: Escola Politècnica Superior. Nre. d’assistents: 20
 24/11/04: edifici Ramon Llull: Facultat de Filosofia i Lletres

 03/11/04: LQDXJXUDFLy RILFLDO GH OD QRYD VHX GHO '2,3. A l’acte hi assistiren el conseller de Treball i Formació,
Honorable Senyor Cristóbal Huguet Sintes, i el rector de la UIB, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve.
Nre. d’assistents: 80
 LGHGHVHPEUHGH:taller d’estratègies comunicatives per a l’entrevista de treball. Nre. d’assistents: 20
 3UHVHQWDFLyGHO·HQWLWDWILQDQFHUD),%$1&. 15 de desembre de 2004, a les 12 hores a l’Aula de Graus d’Economia.
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Nre. d’assistents: 60
 ,QDXJXUDFLyRILFLDOGHODQRYDZHEGHOD)8(,%. 23 de febrer de 2005. Nre. d’assistents: 80
 24 i 25 de febrer. 3DUWLFLSDFLyDOD)LUD)8785-29(. Fires i Congressos.
 &XUVGH7qFQLTXHVG·,QVHUFLy3URIHVVLRQDOSHUD8QLYHUVLWDULV. 20 hores. 2 crèdits de lliure configuració. Del 21 de
febrer fins al 23 de març de 2005. Nre. d’inscrits al curs: 36

 15 de març. Presentació del DOIP al col·legi Sant Francesc de Palma.

5

 16 i 17 de març de 2005: ,)zUXPGHO·2FXSDFLy8QLYHUVLWDWGHOHV,OOHV%DOHDUV. 32 empreses participants. Més de
1.000 universitaris: presentacions d’empreses, cafès col·loqui, tallers d’orientació professional.


 ,,HGLFLyGHOFLFOH&LQHPDL7UHEDOO. Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, Departament d’Orientació i
Inserció Professional i Fundació Sa Nostra, Centre de Cultura. Dates: 4, 11, 18 i 25 de maig de 2005.
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9.17 CORAL UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Sota la direcció del senyor Joan Company, ha continuat les seves tasques habituals amb
l’estructuració següent:
Coral Universitat de les Illes Balears
Corals infantils de Joventuts Musicals
Coral Juvenil de Joventuts Musicals
Cor de Mestres Cantaires
Orfeó Universitat de les Illes Balears
Poema Harmònic
AMCUIB
Les actuacions realitzades són les següents:
Relació de concerts de les corals de la UIB
•

Coral Universitat de les Illes Balears
Dijous 25 de novembre de 2004
Setmana de Santa Cecília. Art i música
Monestir de la Concepció
C/ de la Concepció, 7B. Palma
20.30 hores

•

Coral Universitat de les Illes Balears
Dissabte 27 de novembre de 2004
Temple de Monti-sion. Pollença
21 hores

•

Orquestra Simfònica de Balears i Coral Universitat de les Illes Balears
Divendres 17 de desembre de 2004
Centenari de la Caixa
La Seu. Palma
20 hores

•

Concert de Nadal de la UIB
Coral Universitat de les Illes Balears, corals filials i III Taller Orquestral Infantil
Dissabte 18 de desembre de 2004
Auditòrium. Palma
19 hores

Activitats de la Coral Universitat de les Illes Balears (CUIB) i les corals filials.
Març-agost de 2005
Març
Dia: 23
Auditòrium. Palma
Coral Universitat de les Illes Balears
Orquestra Simfònica de Balears
Rèquiem. G. Fauré
Abril
Dies: 8-10
Palma
Coral Infantil Onzetretze
Coral Infantil Santa Anna (Barcelona)
Intercanvi
Dia: 25
Museu de Mallorca. Palma
La Quarta Sciència.
25è aniversari
Maig
Dia: 5
Auditòrium. Palma
Coral Universitat de les Illes Balears
Cor del Teatre Principal
Orquestra Simfònica de Balears
Novena simfonia, Beethoven
Dia: 7
Església de Campanet
Orfeó Universitat de les Illes Balears
Capella Oratoriana
Orquestra Simfònica de Balears
Misses de Haydn i motets de Mozart
Dia: 12
La Seu
Coral Universitat de les Illes Balears
Concert a cappella
Dia: 14
Sant Joan
Corals infantils
Trobada de Corals Infantils de Mallorca
Dies: 20-22
Barcelona
Coral Infantil Onzetretze

Coral Infantil Santa Anna (Barcelona)
Intercanvi
Dia: 27
Auditòrium Sa Màniga. Cala Millor
Orfeó Universitat de les Illes Balears
Capella Oratoriana
Orquestra Simfònica de Balears
Misses de Haydn i motets de Mozart
Dia: 28
Església de Sencelles
Orfeó Universitat de les Illes Balears
Capella Oratoriana
Orquestra Simfònica de Balears
Misses de Haydn i motets de Mozart
Dia: 28
Castell de Bellver
Cor de la UOM (Universitat Oberta per a Majors)
Trobada d’associacions d’alumnes i exalumnes
Dia: 29
Corals infantils
Concert de fi de curs
Dia: 29
L’Almudaina. Palma. Festes del Corpus
Orfeó Universitat de les Illes Balears
Capella Oratoriana
Orquestra Simfònica de Balears
Misses de Haydn i motets de Mozart
Juny
Dia: 10
Museu de Mallorca
Coral Juvenil de Joventuts Musicals de Palma
Concert del 20è aniversari
Dia: 8
Església de Sant Felip Neri
Cor de la UOM
Concert de fi de curs
Dia: 25
Son Servera
Coral Universitat de les Illes Balears

Juliol
Dia: 3
Torrent de Pareis
Coral Universitat de les Illes Balears
Coral Juvenil de Joventuts Musicals i Trio de Jazz
Del 4 al 10 de juliol
Es Burotell. Calvià
XI Colònies Musicals d’Estiu. IV Taller Orquestral Infantil
De l’11 al 16 de juliol
Edifici Sa Riera. Palma
XXVIII Curs Internacional de Música
Dia:13
Basílica d’El Escorial
Coral Universitat de les Illes Balears
Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid
Programa a cappella.
Agost
De l’1 al 7 d’agost
Esglésies de: Leipzig, Dresden i Weimar
Coral Universitat de les Illes Balears
Gira per Alemanya

9.18 GABINET TÈCNIC D’IMATGE
El responsable, senyor Jaume Falconer Perelló, ha treballat en el disseny de cartells,
tríptics, díptics, camisetes, etc., corresponents a les activitats dutes a terme pel
Vicerectorat, com també pels departaments, escoles o facultats que han demanat els
seus serveis.
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1. INTRODUCCIÓ
L’Od’I es va crear el mes de febrer de 1988 i d’aleshores ençà ha evolucionat molt: les
nostres funcions s’han ampliat, l’espai ha crescut, els recursos han augmentat i els nostres
objectius s’han especialitzat. La idea bàsica que ens mou segueix sent la voluntat d’oferir un
servei d’informació universitari complet i personalitzat, però ens hem anat adaptant als canvis
tecnològics i socials, i a les demandes dels nostres usuaris.
Ara per ara la nostra feina gira totalment entorn d’Internet, en tres sentits: en primer lloc
ens ocupam que a la web de la UIB hi hagi tota la informació actualitzada; en segon lloc,
davant les demandes dels usuaris, fem una selecció o discriminació de la informació per
ajustar-la a les seves necessitats (l’excés d’informació no pertinent i no actualitzada que hi ha
a Internet es va convertint en un problema); i en tercer lloc oferim als usuaris un servei que
Internet no els dóna: els escoltam i els ajudam.
Un altre aspecte que ha fet evolucionar molt la nostra manera de fer feina és la manca
progressiva d’estudiants universitaris. Sembla que una gran part de la societat cada vegada
s’allunya més del món acadèmic i cultural. Per a moltes persones els nous models d’èxit
social s’associen als diners ràpids (qualsevol jove de divuit anys pot trobar feina de cambrer a
l’estiu i comprar-se un cotxe), i el «triomf» personal no s’identifica amb la formació i la
cultura. A l’Oficina d’Informació tractam directament amb joves, gràcies a les nostres
activitats informatives adreçades a preuniversitaris, i hem pogut corroborar aquest canvi
d’actitud i la manca d’interès en l’educació en general i l’educació superior en particular.
Aquest fet ens ha obligat a ampliar els nostres objectius i adaptar les nostres funcions per tal
de planejar i portar a terme activitats de promoció i/o captació d’estudiants. De fet, aquesta
àrea d’activitat és la que més ha augmentat dins el nostre servei al llarg d’aquest curs

2. TASQUES DE L’OFICINA D’INFORMACIÓ
Totes les activitats que realitzam a l’Oficina d’Informació responen a la nostra funció
bàsica, com a servei d’informació universitari, que és reunir tota la informació cultural,
administrativa, acadèmica i general de la Universitat, i també de l'exterior (altres universitats,
institucions…), per tal de posar-la a l'abast dels estudiants i totes les persones interessades. De
fet, l’Oficina d’Informació és un espai obert adreçat a la comunitat universitària i a la societat
en general, perquè pugui obtenir la informació pròpia de la Universitat de les Illes Balears i
d’altres institucions de l’àmbit de l’educació i la cultura.
La tasca que es duu a terme diàriament a l’Oficina d’Informació es pot definir en les
àrees següents:







Atenció a les demandes dels usuaris
Recopilació de dades
Difusió de la informació
Promoció
Gestió i manteniment de la web
Col·laboracions en altres activitats
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2.1. Atenció de les demandes dels usuaris
Els usuaris habituals de l’Oficina d'Informació de la UIB són principalment els estudiants
universitaris, però també els altres membres de la comunitat universitària, els professors i el
personal d'administració i serveis. A més, hi ha molta demanda d’informació per part dels
alumnes i orientadors de centres d’ensenyament secundari. També atenem demandes de
diferents sectors de la societat, que s’apropen a la UIB a través de la seva oferta
complementària (Universitat Oberta per a Majors, cursos d’estiu, cursos per a titulats, etc.).
Finalment, demanen informació sobre la Universitat tot tipus d’institucions dedicades a la
cultura, a l’ensenyament, etc.
D’altra banda, el nostre horari continuat, de 8 a 21 h, i el fet de no tancar durant els
períodes de vacances, fa que l’afluència d’usuaris a l’Od’I sigui altíssima.
2.1.1. Vies de comunicació
Els usuaris poden adreçar les seves consultes a l'Oficina d'Informació per diverses vies:
personalment, telefònicament, per correu postal, per fax i per correu electrònic.
A l’apartat d’Estadístiques trobareu un gràfic sobre el volum de demandes rebudes al
llarg del curs acadèmic 2004-2005, segons les vies de comunicació que han fet servir els
usuaris. Així i tot, el nombre total de demandes ateses és de 29.624.
a) Personalment
El nombre de demandes que hem atès personalment al llarg d’aquest curs 2004-2005 ha
estat de 12.201. Aquesta quantitat no reflecteix el gran nombre de persones que diàriament
passen per l’Oficina d’Informació només per fer consultes a Internet, per llegir la premsa del
dia o publicacions especialitzades, o per fer servir el material d’autoconsulta...
La majoria d’usuaris que vénen personalment a l’Od’I són estudiants del campus, però
també vénen molts de joves preuniversitaris, sovint acompanyats dels seus pares, sobretot
durant els mesos previs a l’accés a la UIB. Un altre tipus d’usuari que ha anat en augment els
darrers anys ha estat l’estudiant estranger que vol iniciar o continuar els estudis a la UIB, fruit
dels fluxos migratoris que viu la nostra societat. Sovint aquests usuaris requereixen molta més
atenció perquè la informació que necessiten és bastant complexa.
b) Telefònicament
El nostre número de telèfon està molt difós entre els estudiants, ja que figura en un lloc
destacat en la majoria de fulls informatius, guies, etc., que publica la UIB. D’altra banda, és el
número que es dóna com a referència per aconseguir més informació als anuncis a la premsa,
etc.
Al llarg d’aquest curs 2004-2005, a l’Oficina d’Informació hem atès 11.169 telefonades
que demanaven informació.
c) Per correu postal i fax
Al llarg dels anys cada vegada hem tingut menys demandes d’informació per correu
postal i per fax, mitjans que s’han vist substituïts en gran part pel correu electrònic. Així i tot,
hi ha una sèrie d’enviaments que fem periòdicament utilitzant aquests mitjans:
 Cada curs enviam a totes les oficines d’informació de les universitats de l’Estat
espanyol un exemplar de la Guia d’accés, la Guia de serveis, els Programes de doctorat, la
Universitat d’Estiu, i a més, tots els fullets que van sortint sobre els estudis a la UIB (Dades i
Xifres, Estudia a la UIB, fullets d’estudis, etc.).
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 Cada dues setmanes (o més prest si és necessari) enviam a tots els centres universitaris
dels pobles, a les seus universitàries de les altres illes i a les oficines d’informació juvenil tots
els fullets, cartells, etc., que hagin sortit amb informació d’activitats de la UIB.
Així i tot, de vegades encara rebem demandes d’informació escrita de particulars,
departaments d’orientació i oficines d’informació juvenil d’altres comunitats autònomes,
organitzadors de fires i mostres sobre educació superior, etc.
Un servei que oferim per fax és l’enviament d’un full en què es demanen descomptes per
a membres de la comunitat universitària a l’empresa Iscomar Ferrys. Per tant, els universitaris
que volen gaudir d’aquests descomptes, ens fan arribar aquest full emplenat perquè nosaltres
l’enviem a Iscomar. Però, quan utilitzam més el fax és per fer les inscripcions de les jornades
Vine a la Universitat. D’aquesta manera, els instituts de secundària que volen assistir a
aquestes sessions ens envien el nombre d’estudiants que aniran a cada sessió. Encara que
molts ja ho fan a través d’un formulari que tenim a la pàgina web d’Estudia a la Universitat.
Al llarg del curs 2004-2005 hem enviat 1.473 cartes per correu postal i 371 per fax.
d) Per correu electrònic
A través del correu electrònic ens arriba molta de la informació que després processam,
classificam o distribuïm. En molts de casos aquesta distribució de la informació es fa també
mitjançant el correu electrònic, responent les demandes que ens arriben per aquesta via i
enviant missatges a les llistes de distribució.
A l’Oficina d’Informació responem diàriament les demandes que arriben a la bústia de la
web de la UIB (informacio@uib.es). Els missatges que arriben demanant informació es
compten per desenes i arriben de tot el món. A més, constitueixen un indicador molt útil per
orientar-nos en la nostra tasca. Per exemple, de vegades observam que una informació que és
a la web resulta difícil de trobar, i per això en canviam la ubicació; o de vegades, hem tingut
moltes demandes sobre un tema que no coneixíem i que hem hagut de preparar...
Aquest curs 2004-2005 hem contestat 3.728 missatges de correu electrònic.
e) L’autoconsulta
L’Od’I disposa de material d’autoconsulta i sis ordinadors que permeten accés gratuït a
Internet per fer recerques d’informació. Per això, i pel fet que a l’edifici Ramon Llull no hi ha
aules d’ordinadors, l’Oficina d’Informació s’ha convertit en un lloc de trobada per organitzar
treballs, fer recerques puntuals d’informació, etc.
El material d’autoconsulta és majoritàriament d’elaboració pròpia (bases de dades,
dossiers informatius...) però, a més, també hi ha publicacions, guies, revistes especialitzades,
informació d’altres universitats, etc.
Tota la informació disponible a l’Od’I està classificada en carpetes temàtiques, que els
usuaris poden consultar directament. Normalment fan la consulta al personal de l’Od’I i
nosaltres els indicam on poden trobar la informació. Adesiara, anam reestructurant aquestes
carpetes per oferir la informació de manera més clara i fàcil.
Enguany comptam amb un expositor nou que ens permet oferir d’una manera més
ordenada i agradable els fullets dels estudis que es poden fer a la UIB, els tríptics dels cursos
que s’organitzen, els serveis que ofereix la UIB, etc. A més, ens ha servit per tenir l’Oficina
més organitzada i ordenada. Fins i tot, l’hem utilitzat per assistir a les fires perquè donava un
altre aire al nostre estand. Així era molt més agradable consultar la informació que teníem
perquè estava més ben organitzada i era més fàcil de trobar.
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2.1.2. Els nostres temes
Els temes de les demandes que ens fan són molt variats. Algunes de les preguntes més
freqüents són sobre l’accés a la Universitat, els estudis que s’ofereixen, els cursos de
postgrau, cursos amb crèdits de lliure configuració, allotjament, beques, horaris, adreces i
telèfons... Podeu observar el nombre de demandes que tenim, classificades per temes, a
l’apartat d’Estadístiques.
Una de les demandes que va en augment és la de cursos amb crèdits de lliure
configuració, ja que els estudiants ens tenen com a punt de referència per a la informació
sobre aquests cursos i, en molts de casos, per a la inscripció. En trobareu més informació a
l’apartat 2.6.
Dins la secció d’Altres s’inclouen consultes molt variades...; hem de dir que ningú no
se’n va de l’Od’I sense una resposta, ja que si ens demanen alguna cosa que no sabem, o que
no correspon a la UIB, etc., adreçam la persona interessada al servei o institució on pot
aconseguir la informació que necessita.
L’augment dels usuaris es podria atribuir, bàsicament, a una sèrie de factors que ens han
ajudat a donar a conèixer el nostre servei entre els estudiants:
 Els cursos amb crèdits de lliure configuració mouen molts d’estudiants. Per tant, ens
coneixen quan cerquen la informació, quan s’han d’inscriure o han de recollir el certificat
d’assistència. A més, fem arribar a través de la llista de distribució d’alumnes informació
sobre aquest tipus de cursos; per exemple, els informam dels cursos que passen per la darrera
Comissió Acadèmica, etc.
 Les activitats de promoció (les jornades Vine a la Universitat, les taules rodones, les
visites als centres de secundària, la presència a la Fira de la Ciència, etc.) permeten als futurs
estudiants entrar en contacte amb l’Oficina, conèixer el nostre servei i convertir-se en usuaris
habituals.
 La ubicació i la senyalització. Aquests factors són molt importants per donar-nos a
conèixer entre la comunitat universitària. Fins fa poc, la senyalització de l’Oficina era escassa,
per la qual cosa aquest curs hem decidit col·locar un cartell de color vermell que sigui visible
perquè la gent ens trobi més fàcilment.
 L’espai que oferim és acollidor i ens permet fer atenció personalitzada, que és el que
cerquen la majoria dels usuaris.
2.1.3. El dia a dia
Pel que fa a la temporització de la nostra feina, hem de dir que el volum de demandes
varia molt d’uns mesos a uns altres. Trobareu l’evolució de les demandes durant el curs
acadèmic a l’apartat d’Estadístiques.
Els mesos que solem tenir més gent són el juny, juliol, setembre i octubre, que es
corresponen amb els períodes de preinscripció, matrícula i inici de curs (suposam que aquests
són, de fet, els mesos de més feina per a tots els serveis de la UIB que treballen amb
estudiants).
Els mesos d’agost i de desembre són els més baixos, ja que no hi ha temes vigents (com
accés, cursos, nous estudis, etc.). Malgrat aquest baix nombre d’usuaris, el mes de desembre
és un dels moments en què tenim més feina en l’àmbit de la gestió, ja que és quan organitzam
les jornades de portes obertes, les taules rodones, etc. En general aprofitam els mesos en què
hi ha menys afluència d’usuaris per planejar i organitzar les activitats de promoció que
realitzam cada any, i per gestionar temes interns (recopilació i classificació d’informació,
etc.).
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2.2. Difusió de la informació que genera la UIB
Una tasca molt important per a l’Od’I és difondre la informació sobre la Universitat
perquè arribi al major nombre de persones. A part d’atendre les demandes que ens adrecen els
usuaris, des de l’Od’I fem una important tasca de difusió activa de la informació. Això suposa
estudiar cada nova informació que va sorgint per veure primer de tot a qui pot interessar (per
definir el perfil de l’usuari) i en segon lloc quina és la millor manera de fer-la-hi arribar (per
decidir la via de difusió més efectiva).
El web de la UIB constitueix, evidentment, la principal eina de difusió de la informació,
però també hi ha altres recursos i mitjans que fem servir habitualment. Podem destacar-ne els
següents:
 Enviaments selectius d’informació
 Llistes de distribució
 L’Agenda de la web
 Novetats, a la web
 Destacam, a la web
2.2.1. Enviaments selectius d’informació
Cada dues setmanes enviam als vint-i-dos centres universitaris i a les dues seus una
selecció de la informació més destacada que ens ha arribat a l’Od’I. També els procuram
subministrar tot el material informatiu de la UIB que es va publicant.
D’altra banda, també fem enviaments puntuals als punts d’informació jove, casals de
joves, centres d’educació secundària, col·legis professionals etc. Aquests enviaments es fan
quan hi ha informació específica que els pot interessar o quan tenim material que ells poden
oferir.
D’altra banda, tenim un contacte constant amb les oficines d’informació de les altres
universitats de l’Estat espanyol, a través d’unes llistes de distribució de RedIRIS i també amb
enviaments postals. Així doncs, ens ocupam cada any d’enviar a totes les universitats
informació de caràcter general, com ara els terminis de preinscripció i matrícula, la Guia
d’accés, la informació sobre la implantació de nous estudis, els cursos d’estiu, etc.
Concretament, al llarg d’aquest curs 2004-2005 hem realitzat en total 1.473 enviaments
d’informació selectiva.
2.2.2. Llistes de distribució
Una de les vies de difusió d’informació més efectives sol ser el correu electrònic, per la
qual cosa des de l’Oficina d’Informació estam autoritzats per fer enviaments massius a través
de llistes de distribució.
A l’Od’I tenim una llista de distribució pròpia, <info_uib@uib.es>, on estan inscrits els
departaments d’orientació dels centres de secundària, els serveis d’informació juvenil
dependents d’ajuntaments i Govern balear, alguns centres d’educació d’adults, i altres
institucions dedicades a informar, orientar o impartir estudis. A través d’aquestes llistes
podem tenir tots els professionals de la informació al dia de les novetats de la Universitat
(terminis de sol·licitud de plaça, nova normativa, cursos d’estiu, etc.).
També fem servir molt sovint la llista de distribució on s’inclouen tots els centres
universitaris dels pobles i les seus universitàries de Menorca i Eivissa-Formentera (uibcun@uib.es). Alguns d’aquests centres realitzen tasques administratives (matrícula, registre,
etc.), i d’altres no, però el que sí que fan tots és oferir informació sobre la UIB als estudiants
universitaris i preuniversitaris. Així doncs, ens interessa molt que disposin de tota la
informació necessària ben actualitzada. Els enviam tots els missatges de la llista que hem
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comentat abans, i també informació més específica o administrativa, com per exemple les
modificacions del Reglament acadèmic, els terminis d’ampliació de matrícula, anuncis de
cursos, etc.
Des de l’Oficina d’Informació també enviam missatges a la llista de distribució del
personal docent i investigador (uib-pdi@uib.es), del personal d’administració i serveis (uibpas@uib.es) i dels alumnes (uib-alu@uib.es). Aquesta activitat darrerament ens ha portat
problemes, ja que, com és lògic, diferents membres de la comunitat universitària tenen
opinions diferents sobre allò que és pertinent enviar a la llista i allò que no ho és. Tanmateix,
la demanda d’aquest canal de difusió de la informació cada dia va en augment perquè és un
servei que funciona i dóna molt bons resultats. Ateses les peticions que tenim, hem de decidir
què és allò que es pot enviar segons la normativa establerta.
Enguany s’ha posat en funcionament una nova llista de distribució per a accions molt
específiques i molt puntuals. És una llista que inclou les adreces personals dels estudiants
matriculats a la UIB (uib-alu-ext@uib.es). A través d’aquesta llista només enviam la
informació que el Rectorat o els vicerectorats consideren oportú, ja que es tracta d’adreces
personals.
A més, des de l’Oficina ens hem encarregat de confeccionar una nova llista de distribució
que inclou les adreces del personal docent i investigador de les escoles adscrites a la UIB que
no tenen adreça electrònica de la Universitat. A aquesta nova llista hi enviam tota aquella
informació que consideram que els pot ser d’utilitat.
Aquest curs 2004-2005 l’Oficina d’Informació ha enviat 682 missatges a les llistes de
distribució.
2.2.3. L’Agenda
L’Od’I reuneix tota la informació sobre cursos, conferències, jornades... que s’organitzen
a la UIB. Tots aquests actes s’anuncien a l’Agenda, al web de la UIB, que és una eina ideal
per posar a l’abast de tothom una programació detallada i actualitzada de totes les activitats
que s’organitzen a la UIB.
El nombre d’actes que s’anuncien a l’Agenda al llarg del curs és altíssim. El requisit per
poder-hi figurar és que ho hagi organitzat, o hi hagi col·laborat en l’organització, un òrgan o
unitat organitzativa de la Universitat, tant acadèmica o de recerca, com administrativa. Al dia
d’avui, a principis de juliol, a l’Agenda hi ha anunciades 94 activitats, i al llarg del curs 20042005 hi hem inserit 1.306 actes.
2.2.4. Novetats
A la pàgina web de la Universitat hi ha un apartat que ens permet destacar tota aquella
informació nova que des de l’Oficina d’Informació hem gestionat o actualitzat a la pàgina
web. Sovint el tipus d’informació que hi posam és la publicació del FOU, la convocatòria de
places de personal docent i investigador i de personal d’administració i serveis, convocatòries
d’alumnes col·laboradors, resolució de places, activitats (cursos, congressos, seminaris...)
destacades, etc. L’Oficina decideix quina informació pot incloure’s en aquest apartat i, a més,
s’encarrega de gestionar-la.

2.2.5. Destacam
Un altre apartat molt important de la pàgina web de la Universitat és el que es diu
Destacam, que l’Oficina també s’encarrega de gestionar i actualitzar. La informació que es
pot incloure en aquest apartat ha de ser aprovada pel Rector o per un vicerector. A més, ha de
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ser informació actualitzada i molt destacada del moment, com ara els terminis de
preinscripció, les notes de selectivitat, llistes d’admesos, publicacions de decrets que afecten
la Universitat...

2. 3. Recopilació de dades
Una de les tasques que hem de dur a terme diàriament és la recopilació de dades. Per
això, estam inclosos en diferents llistes de distribució (RedIRIS, Infojove, Estudies o
Treballes, Becas.com) i consultam bases de dades per Internet. A partir del material
aconseguit, completam les nostres carpetes d’autoconsulta i la Borsa de la UIB.

2.4. Promoció de la UIB
Bona part de les tasques que duu a terme l’Oficina d’Informació fan referència a la
promoció dels estudis de la UIB i a la captació de nous estudiants. Les activitats que realitzam
en aquest àmbit es poden resumir en les accions següents:





Organització d’activitats de promoció de la UIB
Elaboració de material informatiu
Gestió del material promocional de la UIB
Coordinació de fires

2.4.1. Organització d’activitats de promoció de la UIB
Una de les accions que ens ocupa més temps és l’organització d’activitats de promoció de
la UIB. Les activitats que organitzam són:
a) Visites concertades al campus.
b) Visites als centres d’educació secundària.
c) Altres visites.
d) Programa Estudia a la Universitat, de taules rodones.
e) Programa Vine a la Universitat (abans anomenat Jornades de Portes Obertes).
a) Visites concertades al campus
El curs 2004-2005 hem rebut la visita de 348 estudiants, que han vingut amb els seus
centres a fer una visita guiada al campus. Cada any hi ha centres que tenen la iniciativa de
demanar una visita a la UIB, amb estudiants o futurs estudiants de perfils molt diversos.
Aquests estudiants de secundària eren de 4t d’ESO o de batxillerat. Per a cada grup l’Oficina
d’Informació ha organitzat una visita al campus adaptada als seus interessos, a fi de donar a
conèixer els serveis i les activitats de formació i recerca que es duen a terme a la UIB.
D’altra banda, també vàrem col·laborar en la presentació de la UIB a catorze professors
estrangers i a trenta professors congressistes de diversos països al ParcBIT.
b) Visites als centres d’educació secundària
L’Oficina d’Informació organitza visites als centres de secundària, en coordinació amb
els centres universitaris dels pobles i amb el coordinador per als centres de secundària
(Guillem Ramon). Amb aquestes visites, l’Oficina explica el procediment d’accés a la
Universitat, i el senyor Guillem Ramon fa reflexions sobre el que significa estudiar a la
Universitat. Enguany, per motius diversos, s’ha hagut de reduir el nombre de sessions.
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D’altra banda, enguany tampoc no s’han pogut realitzar les visites als centres de
secundària de Menorca, Eivissa i Formentera (per compensar que no poden participar a les
jornades de Vine a la Universitat ni a les taules rodones). Tanmateix, l’Oficina va fer una
visita a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, a la qual assistiren els
alumnes de secundària i els orientadors interessats.
544 preuniversitaris han assistit a aquestes sessions.
c) Altres visites
Aquest curs acadèmic hem fet altres tipus de visites. Una fou a l’Escola Universitària de
Relacions Laborals per explicar als estudiants universitaris quins serveis són els que poden
trobar a la UIB i donar-los informació que els pot ser d’utilitat: beques, cursos, premis…
L’Escola de Relacions Laborals hi estava molt interessada perquè sembla que els seus
estudiants es queixen i se senten marginats de la Universitat, desconeixen el Reglament
acadèmic, els serveis que poden trobar i aprofitar a la UIB, els avantatges que tenen com a
estudiants, etc. Malgrat l’interès inicial, només 30 estudiants assistiren a aquesta sessió dels
594 matriculats el curs 2004-2005.
També vàrem fer una xerrada a Sant Ferran per a 20 policies locals sobre l’accés a la
Universitat per als majors de 25 anys.
d) Programa Estudia a la Universitat, de taules rodones
Des de fa cinc anys l’Oficina d’Informació organitza taules rodones sobre tots els estudis
que s’imparteixen a la UIB. Enguany hem ofert catorze sessions els dilluns i dimecres, durant
els mesos de febrer i març, a l’edifici Sa Riera.
Per a cada estudi hem comptat amb la participació d’un professor de la UIB, un
professional i un estudiant, que feien una explicació dels estudis des del seu punt de vista i, a
més, varen respondre les preguntes que els feien els assistents. A més, sempre hi assistia un
tècnic de l’Od’I per exercir de moderador que podia respondre algunes preguntes del públic.
Hem creat també una pàgina web en la qual hi ha el programa de les taules rodones, els
assistents a cada una, etc.: <www.uib.es/estudiaalauib_2005/>.
En total enguany hi han assistit 753 persones.
De cara a l’any que ve tenim la intenció d’introduir o proposar alguns canvis com per
exemple, el lloc on es realitza o, fins i tot, plantejar un altre tipus d’activitat. Hauríem de
reconvertir aquestes xerrades en autèntiques taules rodones o fer uns tallers adreçats als
preuniversitaris. Aquests tallers podrien ser implicar-se un dia o unes hores en el treball que
podran desenvolupar una vegada ja siguin titulats.
e) Programa Vine a la Universitat, de portes obertes
Cada any se celebren les jornades Vine a la Universitat, amb l’assistència d’uns tres mil
estudiants preuniversitaris. Aquestes jornades estan adreçades als alumnes de segon curs de
batxillerat i cicles formatius de grau superior de tots els centres de Mallorca, perquè puguin
visitar el campus, participar a les conferències d’orientació dels diversos estudis de la UIB a
càrrec de professors especialitzats en la matèria, i a altres activitats que s’ofereixen per tal que
coneguin millor el campus i els estudis que ofereix la UIB.
L’Od’I s’ocupa de tot el procés d’organització: contactar amb els centres de secundària i
inscriure’ls, demanar als degans i directors que designin els professors que s’han d’ocupar de
fer les sessions informatives, demanar als serveis que proposin activitats complementàries,
coordinar tota aquesta programació, preparar les carpetes amb material informatiu que es
donen a cada estudiant… El balanç d’aquesta activitat és molt positiu. Per a la majoria
d’estudiants és la primera vegada que vénen al campus, i tenen ocasió d’escoltar les
explicacions d’un professor sobre els estudis que els interessen, i a més, poden visitar els
serveis amb algú que els guia (per exemple, les instal·lacions esportives, les biblioteques…).
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Fins i tot, cada any cream una pàgina web destinada a aquest programa a través de la qual
els centres, i tothom en general, poden consultar el programa de la jornada, el dia que té
assignat cada centre, l’objectiu de la jornada, etc.: <www.uib.es/estudiaalauib_2005/>. També
hi ha un formulari d’inscripció que poden emplenar i enviar en línia. Des de l’Oficina ens
encarregam de dissenyar, crear i gestionar aquesta pàgina i de fer les inscripcions.
Aquest curs hem celebrat les jornades els dies 4 i 11 de març. S’han fet 21 xerrades
informatives i hi han participat 3.588 alumnes preuniversitaris.
Per al proper curs tenim intenció d’organitzar-ho igual, però ens agradaria poder oferir
més activitats complementàries. Potser podríem fer alguns suggeriments o insistir un poc més
als serveis i departaments perquè organitzin activitats per promocionar-se i donar-se a
conèixer entre els futurs estudiants.
f) Tercera Jornada La Universitat Us Informa
Enguany hem organitzat la Tercera Jornada La Universitat Us Informa. S’ha celebrat el
dia 4 de febrer de 2005. L'objectiu d'aquesta jornada és posar al dia els orientadors i
informadors dels canvis que s'han produït a la Universitat i també presentar algunes eines útils
per a totes les persones que informen i orienten els futurs estudiants universitaris. Alguns dels
temes que s’han tractat són: el servei que ofereix l’Oficina d’Informació als futurs estudiants,
l’accés a la Universitat, l’espai europeu d’educació superior, la percepció que té el personal
universitari de l’alumnat de secundària, etc.
Aquesta jornada anava adreçada a orientadors de centres d’educació secundària,
responsables de les oficines d’informació juvenil i de centres universitaris i persones
interessades en el tema d’informació sobre estudis universitaris.
En total hi varen assistir 112 persones, algunes de les quals hi participaren per
videoconferència des de les seus universitàries d’Eivissa i Formentera i de Menorca.
Per fer difusió de la jornada, vàrem crear un pàgina web. En aquesta pàgina
<www.uib.es/informa> hi havia una explicació de la jornada, el programa i el formulari
d’inscripció que ens havien d’enviar per poder tenir un control d’assistència. A més, enviàrem
missatges a les llistes de distribució, una carta a cada centre de secundària, etc.
Per completar la informació que es va donar als assistents (també als de les seus), els
preparàrem una carpeta amb material divers de la Universitat: DVD, Guia de serveis, punts de
llibre, postals, adhesius, bolígraf, etc. També se’ls va repartir molt de material a cada una de
les sessions.
A més d’organitzar i coordinar la jornada, des de l’Oficina d’Informació també hi hem
presentat el servei que dóna als futurs estudiants i hem preparat el material informatiu per als
assistents.
2.4.2. Col·laboració en altres activitats de promoció de la UIB
Des de l’Oficina hem col·laborat en altres activitats de promoció de la UIB que no
organitzam directament.
a) Sessions amb directors de centres de secundària
El Rectorat i el POTU varen organitzar les primeres jornades adreçades a directors dels
centres de secundària. L’Oficina d’Informació hi va col·laborar preparant material per a cada
un dels assistents i muntant l’ExpoUIB.
b) Taules informatives amb motiu de la selectivitat
El POTU va organitzar unes taules informatives per a selectivitat i des de l’Oficina ens
vàrem encarregar de coordinar-les i d’atendre’n una al campus. Es varen muntar taules a tots
els centres on es realitzava la selectivitat, per la qual cosa ens vàrem encarregar de distribuir
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el material informatiu i promocional a cada una. També comanàrem uns cartells de
benvinguda per a cada centre. Tot i que aquestes taules no tingueren molt d’èxit, pensam que
en el mes de setembre s’haurà de tornar oferir.
2.4.3. Elaboració de material informatiu
Una manera de fer difusió i promoció de la Universitat és mitjançant material informatiu.
Per això, des de l’Oficina d’Informació ens encarregam de l’elaboració d’aquest tipus de
material. Col·laboram en la preparació d’algunes publicacions pròpies de la UIB i, d’una altra
banda, elaboram també material informatiu per a la web de la UIB i concretament per penjar a
la pàgina de l’Oficina d’Informació (http://www.uib.es/servei/informacio).
El curs acadèmic 2004-2005 ens hem encarregat d’elaborar les publicacions següents:
 Actualitzar la Guia de serveis completa. Aquesta guia es dóna a tots els estudiants de
primer curs, dins la carpeta de matrícula, i els exemplars restants queden a disposició
de l’Oficina d’Informació per distribuir a les visites i les fires. Enguany es presentarà
per primera vegada en format digital.
 Actualitzar una part de la Guia d’accés, que es dóna a tots els estudiants de
secundària. Concretament, l’Od’I actualitza l’apartat d’estudis en altres universitats
de l’Estat espanyol, classificat en estudis de cicle i de cicle llarg, el directori
d’universitats i la informació sobre allotjament a les Illes Balears i a fora.
 Actualitzar el Dades i Xifres i proposar-ne un nou model. Aquesta publicació també
té una versió en espanyol i una altra en anglès, molt útils per a les fires, visites..., ja
que dóna una visió general de la UIB amb informació que pot interessar a molta gent
diferent. Alguns dels canvis introduïts són: eliminar els convenis signats i posar
només el nombre total de convenis signats; afegir el nombre de titulats per estudis;
incloure els programes de doctorat i cursos de postgrau que s’han ofert; afegir
informació d’intercanvi, mobilitat i voluntariat.
 Agenda Cadenaser. Hem actualitzat la informació amb preguntes freqüents en
aquesta agenda que s’ha de repartir a principi de curs entre els estudiants matriculats.
Part de la informació útil que inclou aquesta agenda és sobre les beques, els serveis
amb què poden comptar els estudiants, els drets i deures que tenen, l’allotjament,
adreces de les webs més interessants, etc. Es presenta a partir de preguntes perquè
sigui més amena i fàcil de consultar.
 DVD Entra a la Universitat. Hem col·laborat en l’elaboració del contingut d’aquest
DVD promocional de la UIB, especialment en l’apartat acadèmic: estudis,
assignatures, accés... Aquest DVD va adreçat, sobretot, a orientadors i centres de
secundària i, també, a la societat en general.
 Guide for Mobility Students. Es tracta d’una publicació que treu el Servei de
Relacions Internacionals adreçada als estudiants estrangers que vénen a la UIB.
Enguany hem participat en l’actualització d’aquesta guia mitjançant la informació de
la Guia de serveis.
 Estudia a la Universitat. Hem col·laborat també en l’edició del fullet informatiu
sobre els estudis que es poden cursar a la UIB.
 Postal de l’Od’I. Es tracta d’una postal de presentació del nostre servei. Hi exposam
els nostres objectius i ens serveix com a presentació a les visites, fires, xerrades...
 Postal de la borsa. És una postal que explica les borses de la UIB: de beques, de
cursos amb crèdits de lliure configuració, d’habitatge, de llibres de segona mà, de
premis, tauler d’anuncis.
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 Punt de llibre. Un altra manera de difondre la Universitat és a través del punt de
llibre de l’Oficina, en el qual es troben el telèfon, l’adreça, el correu electrònic...
 Adhesiu. Conté la mateixa informació que el punt de llibre.
 Bolígraf de l’Od’I.
2.4.4. Gestió de material informatiu i promocional
Una altra de les tasques que duu a terme l’Oficina d’Informació és gestionar el material
informatiu i promocional. El material que gestionam és molt divers i va adreçat a activitats
que organitza o en les quals participa la Universitat. Algunes d’aquestes activitats són: visites
d’estudiants a la UIB, visites als centres de secundària, jornades, congressos, estades de
professors visitants, estudiants de fora, fires... També ens hem encarregat de seleccionar el
material nou promocional de la UIB i de sol·licitar-ne diversos pressuposts.
El curs passat vàrem posar en funcionament un formulari de sol·licitud de material a
través de la pàgina web de l’Oficina que hem seguit mantenint durant aquest curs perquè és la
manera més pràctica i sistemàtica per fer sol·licituds.
El material que hem gestionat és el següent:
 Material de l’Od’I: postal de l’Od’I, postal de la borsa, punt de llibre de Od’I,
adhesiu de l’Od’I, bolígraf, Estudia a la Universitat. Aquest material va destinat a
donar a conèixer i presentar el nostre servei. Aquest material cada any s’actualitza. I
va orientat principalment al programa Estudia a la Universitat. Encara que també en
fem difusió en gairebé totes les visites, fires, congressos... Enguany hem disposat de
camisetes pròpies de l’Oficina d’Informació per anar a fires i per a les jornades
d’Estudia a la Universitat (personal de l’Od’I i alumnes col·laboradors).
 Material del POTU: postal del POTU i punt de llibre. Tenim emmagatzemat el
material del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat a l’Oficina i, a més, el
gestionam.
x ExpoUIB: es tracta d’una exposició de set plafons informatius sobre la Universitat.
N’hi ha un joc a cada seu universitària i dos jocs a l’Oficina d’Informació. Des de
l’Oficina d’Informació ens hem encarregat de distribuir l’exposició als centres que ho
han demanat. Hem gestionat 32 sol·licituds entre centres de secundària, centres
universitaris i algunes fires concretes, la qual cosa implica controlar les entrades i
sortides de l’exposició.
• Deu raons per estudiar a la UIB: és un fullet promocional adreçat a l’alumnat
preuniversitari i, especialment, als que han aprovat la selectivitat. Tenim aquests
fullets emmagatzemats a l’Oficina i ens encarregam de distribuir-ne pels centres
universitaris. A més, és útil com a material promocional de fires.
• Cartells de benvinguda. Són uns cartells de benvinguda per als estudiants que s’han
d’examinar de selectivitat. Es col·loquen en un lloc estratègic dels centres on es
realitza la prova. A l’Oficina disposam dels que es col·loquen al campus i ens
encarregam de coordinar-ne la col·locació.
 Material de la UIB. Enguany per primera vegada hem comptat amb material de la
UIB per fer promoció a les fires. I també s’ha fet material adreçat a altres activitats
concretes de la UIB.
x Fullets d’estudis. De la majoria dels estudis que s’imparteixen a la UIB hi ha un
fullet informatiu que explica què és cada estudi, quines sortides professionals té, què

12

s’hi estudia... Aquests fullets són molt útils per donar difusió dels estudis de la UIB,
especialment en el cas de les fires.
El material de què disposam per a les fires és: adhesiu de la UIB (2 mides), regle de
PVC de la UIB, clip de plàstic de la UIB, etiquetes imantades, caramels, llapis de fusta
de la UIB, Dades i Xifres (Datos y Cifras, Facts & Figures), Guia de serveis.
• DVD Entra a la Universitat: ens hem encarregat de fer-ne difusió als centres de
secundària, centres universitaris, a les fires, etc.
El material que comptam per a altres activitats és:
• Bosses de cotó amb anses de la UIB: per a alumnes matriculats a primer curs.
• Cintes Multiusos: per a estudiants de secundària participants al Demolab i en altres
accions demostratives que es desenvolupin a la Universitat.
• Carpetes de la UIB: per a activitats concretes.
• Camisetes de màniga curta de la UIB: per a alumnes col·laboradors en les accions
desenvolupades per l’Oficina d’Informació i en el marc del pla d’acció del POTU i per a
professors de secundària que hi participin.
• Motxilles de la UIB: per a alumnes destacats.
• Plafons institucionals: són dos plafons promocionals de la UIB que serveixen per
muntar els estands institucionals a les fires. Els eslògans d’aquests plafons són «A la
UIB de tu a tu» i «A les Illes estam preparats».


Material turístic: sempre procuram tenir plànols de Palma i de Mallorca, guies
turístiques i altra informació turística proporcionada per l’Ajuntament de Palma, per tal
de facilitar-la als nostres visitants estrangers o oferir-la als professors que tenen visitants
o estudiants de fora, al programa d’intercanvi de vacances de personal d’administració i
serveis, etc.
Cada vegada la sol·licitud de material per a activitats diverses va en augment. Enguany
hem preparat material per a més de 5.000 persones. Algunes de les activitats per a les quals
hem preparat material han estat: olimpíades d’Història de l’Art, de Química, de
Matemàtiques, visites d’estudiants i professors estrangers, inauguració de màsters, visita de
militars i policies, visita de la UOM de Valladolid, jornada de directors de secundària, etc.

2.4.5. Coordinació de fires
L’interès de la UIB per tenir presència institucional a les fires educatives ha crescut i,
encara que des de l’Oficina ja havíem participat en aquest tipus d’activitat, enguany aquesta
presència s’ha sistematitzat i consolidat.
Quan la UIB decideix tenir un estand en una fira, el personal de l’Oficina d’Informació
s’ocupa d’atendre’l: fa la publicitat prèvia a través dels seus mitjans i contactes, hi fa l’atenció
al públic i subministra el material informatiu i promocional adient al perfil del públic de la
fira. A més, des de l’Od’I ens encarregam de la coordinació tècnica de la presència
institucional de la UIB en fires, de manera que des de l’Oficina estam més implicats en
aquestes activitats.
Enguany l’Oficina d’Informació ha participat en els estands de la UIB a les fires
següents: Fira Futur Jove, Fira de la Ciència (a Menorca i a Palma) i Fira del Llibre. A més,
ha col·laborat subministrant material informatiu i promocional de la UIB en altres fires, com
és ara: Fira Educativa d’Andratx, Aula Madrid, Fira de Santa Margalida, Fira de Capdepera,
Acampallengua, Fira de Son Servera (Cala Millor), Fòrum de l’Ocupació.
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Per atendre els estands de les fires, tant el personal de l’Oficina com els alumnes
col·laboradors ens hem posat la camiseta de l’Oficina d’Informació. D’aquesta manera érem
més visibles i destacàvem dins l’estand.
En totes les fires vàrem demanar un punt de xarxa per tenir tota la informació de la
Universitat a mà i actualitzada. D’aquesta manera, podíem atendre qualsevol demanda
d’informació com si l’Oficina s’hagués trasllat només de lloc. És a dir, que oferíem un servei
bastant semblant al que donam al campus. A més, instal·làrem un ordinador perquè els usuaris
poguessin consultar la informació de la UIB a través de la pàgina web. Aquest sistema
d’oferir informació és molt pràctic i, a més, habitua la gent a trobar tota la informació que
genera la Universitat a través de la web. D’altra banda, demostra que la Universitat es
preocupa de tenir tota la informació actualitzada, completa i que tot allò que treu és fiable i de
qualitat.
També vàrem poder disposar d’un telèfon mòbil de la Universitat per comunicar-nos amb
la resta de personal de l’Oficina i per poder resoldre qualsevol problema des d’allà on érem.
Una vegada més, teníem fitxes de demanda d’informació perquè els usuaris ens
poguessin sol·licitar aquella informació que no teníem disponible en aquell moment. De cada
vegada l’ús d’aquestes fitxes minva perquè intentam oferir tota la informació a l’estand. Així i
tot, en un moment donat encara són útils.
a) Fira Futur Jove
Aquesta fira es va celebrar al recinte de Fires i Congressos de Palma els dies 24, 25 i 26
de febrer de 2005. Vàrem disposar dels plafons institucionals de la UIB i l’ExpoUIB per
muntar l’estand. El personal de l’Oficina d’Informació es va encarregar d’atendre l’estand
amb l’ajuda d’alumnes col·laboradors. Enguany hem tingut bastant de material per exposar i
donar, com ja hem comentat. Fins i tot, vàrem projectar el DVD promocional de la UIB.
b) Fira de la Ciència
La Fira de la Ciència s’ha celebrat els dies 17, 18 i 19 de març de 2005 a Menorca i els
dies 28, 29 i 30 d’abril de 2005 a Palma (recinte de Fires i Congressos). Ens vàrem encarregar
de muntar i atendre l’estand institucional de la UIB. El material promocional de la UIB va
tenir molt d’èxit, sobretot els clips de PVC, les etiquetes imantades i els caramels. També hi
vàrem projectar el DVD promocional. A la fira de Menorca no hi va poder assistir el personal
de l’Oficina, per la qual cosa hi vàrem enviar un dels nostres alumnes col·laboradors. De
l’estand de Mallorca ens en vàrem encarregar des de l’Oficina amb l’ajuda d’alguns alumnes
col·laboradors.
c) Fira del Llibre
Un any més, l’Oficina d’Informació ha col·laborat en l’estand de la Universitat a la Fira
del Llibre. L’edició d’enguany es va celebrar del dia 27 de maig al 5 de juny de 2005 a la
plaça d’Espanya. Vàrem compartir l’estand amb el Servei de Publicacions. El personal de
l’Oficina es va encarregar de donar informació a la gent interessada. El canvi d’ubicació
implicà que les demandes d’informació baixassin. Així i tot, les peticions més comunes foren:
cursos d’estiu, cursos d’espanyol, UOM, preinscripció i estudis nous (Periodisme,
Comunicació Audiovisual, Graduat en Seguretat i Ciències Policials...), i accés a la
Universitat amb estudis estrangers.
El material promocional va tenir moltíssim d’èxit, els punts de llibre (de l’Od’I i del
POTU), els clips, els caramels, les etiquetes imantades, els fullets d’estudis... Ens varen
demanar molt informació en paper de la UOM; per això esperam que per a pròximes edicions
se’n faci difusió en paper.
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2.5. Gestió i manteniment de la web
Una de les tasques diàries que duu a terme l’Oficina d’Informació és la gestió, el
manteniment i la coordinació del contingut de la pàgina web. La pàgina web s’ha convertit en
una de les eines més utilitzades per a la difusió de la informació, per això és molt important
tenir-ne cura constantment.
Aquesta tasca de gestió i manteniment es pot subdividir en dues: la pàgina web de
l’Oficina d’Informació i la pàgina de la Universitat.
2.5.1. La pàgina web de l’Oficina d’Informació
A la pàgina de l’Oficina d’Informació tenim informació sobre el nostre servei (directori,
horaris, objectius, memòries, activitats, etc.) però també informació d’interès per als nostres
usuaris. Així i tot, incloem sempre un apartat per a la informació més destacada del moment;
per exemple: preinscripció, matrícula, cursos, beques, jornades, etc.
Dins l’apartat d’activitats hem afegit un formulari a través del qual els interessats ens
envien les seves dades per incloure-les a la llista de distribució info_uib. D’aquesta manera,
reben informació de darrera hora, com ara de l’oferta de nous estudis, cursos d’interès,
informació d’accés, etc.
Un apartat de la pàgina que rep moltes consultes és el d’informació acadèmica, on els
usuaris poden trobar informació sobre estudis de la UIB i d’altres universitats, dates de
preinscripció de totes les universitats de l’Estat espanyol, directoris, etc.
També hi ha un apartat d’enllaços d’interès (sobre beques, treball, voluntariat, viatges,
idiomes, etc.) que molts d’usuaris consulten. A més, un indicador de l’èxit d’aquesta pàgina
és la sol·licitud freqüent d’inserció d’enllaços que ens fan empreses. Constantment rebem
sol·licituds d’empreses que estan interessades per aparèixer en aquesta llista d’enllaços
d’interès. Una vegada analitzada la pàgina web en qüestió, decidim si l’hem d’incloure o no.
Un apartat que hem ampliat és el de material, a través del qual tenim tres formularis de
petició de material: un per a material informatiu i promocional de la UIB, un altre per a
l’ExpoUIB i un per al DVD. A través d’aquests formularis els interessats ens fan arribar les
sol·licituds i s’agiliten els tràmits.
D’altra banda, seguim mantenint l’apartat de suggeriments perquè ens serveix per
millorar i modificar el servei. A través d’un formulari els nostres usuaris ens poden fer arribar
les queixes, els suggeriments, comentaris, etc., sobre el nostre servei. És una eina molt útil per
poder avaluar la nostra feina.
Finalment, la darrera novetat que hem introduït a la pàgina és un formulari a través del
qual es poden fer inscripcions a cursos. Des de sempre l’Oficina s’ha encarregat de fer la
inscripció de molts de cursos. Aquesta feina ens ocupava molt de temps, i vàrem pensar que
havíem d’actualitzar aquest servei; de manera que, creant aquest nou formulari, hem agilitat la
nostra feina i pensam que hem millorat la qualitat del servei. Des que vàrem posar en
funcionament aquest formulari al mes de gener, hi hem fet la inscripció d’onze cursos.
És interessant destacar que tenim la pàgina disponible en català, espanyol i anglès. Durant
aquest curs la nostra pàgina ha tingut 18.100 visites, quan el curs passat en vàrem tenir 8.400.
Per tant, observam que en un curs acadèmic ha crescut el volum de visites en gairebé 10.000
visites més. Majoritàriament aquestes visites s’han realitzat des d’Europa (95,1%), Amèrica
del Sud (2,4%), Amèrica Central (1%), els Estats Units i Canadà (0,7%), Àsia (0,1%) i Àfrica
(0,1%). Els països que més ens visiten d’Europa són: Alemanya, Itàlia, França i el Regne
Unit. El dia de la setmana que sol tenir més entrades és el dilluns (19,5%) i la franja horària
en què rebem més visites és de les 9 a les 14 hores.
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2.5.2. La pàgina web de la UIB
Al llarg d’aquest curs hem continuat centrant-nos en l’organització de la informació a la
web, per tal d’aconseguir que sigui encara més clara i funcional, de manera que qualsevol
persona que hi accedeixi pugui trobar amb facilitat i rapidesa la informació que necessita.
Així és que la nostra tasca principal és introduir els continguts de la web de la UIB i anar
adaptant i millorant l’estructuració d’aquests continguts.
Així és que hem seguit mantenint els continguts d’algunes pàgines de departaments,
serveis..., de les quals ens encarregam des de cursos passats. A la majoria d’aquestes pàgines
no sols ens hem ocupat de la part d’actualització dels continguts, sinó que també ens hem fet
càrrec de la creació i del disseny. En aquests casos hem procurat seguir el mateix estil en totes
les pàgines, és a dir, que tinguin l’estructuració del contingut fàcil de consultar i trobar.
Aquestes pàgines són:




































Accés (selectivitat, majors de 25 anys, cicles formatius, titulats, preinscripció)
Acolliment de nou alumnat (Pla d’acció tutorial i sessions d’acollida)
Actes institucionals
Amics i Amigues de la UIB
Àrea de Dret Internacional Públic del Dept. de Dret Públic
Àrea de Serveis Virtuals
Campus de la UIB
Càtedra Ramon Llull
Congrés Internacional Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i els Llenguatges Estètics
del seu Temps
Consell Social
Coral Universitat de les Illes Balears
Cursos d’espanyol (Dept. de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina)
Dept. de Ciències de l’Educació (reestructurat en els departaments de Pedagogia
Aplicada i Psicologia de l’Educació i Pedagogia i Didàctiques Específiques)
Dept. de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Dept. de Dret Públic
Dept. de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Dept. de Filosofia i Treball Social
Dept. de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Dept. de Pedagogia i Didàctiques Específiques
Eleccions a la UIB
Emprenedors
Escola Universitària d’Estudis Empresarials
Esports
Estructura i organització de la UIB
Estudis (presentació, plans d’estudis, programes de les assignatures, accés, orientació)
Facultat d’Educació
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Fundació Càtedra Iberoamericana
Institut de Ciències de l’Educació
Matrícula
Memòries
MTEE
Oficina d’Informació
Oficina de Convergència i Harmonització Europea
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Oficina de Cooperació per al Desenvolupament i Solidaritat
Oficina de Planificació i Prospectiva
Pastoral Universitària
Portal en anglès
Portal en espanyol
Presentació i informació general de la UIB
Pressuposts
Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU)
Servei d’Activitats Culturals
Servei d’Afers Generals (FOU, Pla de formació, convenis)
Servei de Comptabilitat i Pressuposts
Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructures
Servei de Prevenció
Servei de Publicacions i Intercanvi Científic
Servei de Recursos Humans
Servei de Relacions Internacionals i Vicerectorat de Relacions Exteriors
Servei Lingüístic (Gabinet d’Onomàstica, Gabinet de Terminologia, Àrea d’Idiomes
Moderns)
Servei Mèdic
Sindicatura de Greuges
UIMIR
Universitat Oberta per a Majors (UOM)
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica
Vicerectorat de Postgrau i Gabinet del Rector

En aquest curs, hi ha hagut més departaments i serveis que s’han interessat per difondre
la informació que generen a través d’una pàgina web. En la majoria de casos, des de l’Oficina
d’Informació, hem facilitat aquesta tasca creant i dissenyant, segons les seves indicacions, les
seves pàgines. Hi hem incorporat més informació que la institucional, informació més pròpia
o específica, amb enllaços d’interès, cursos relacionats amb la seva àrea, directori del seu
personal, etc. En altres casos, s’han interessat només per modificar l’estructura dels
continguts, el disseny..., de la pàgina que ja tenien i que gestionàvem.
2.6. Col·laboracions en altres activitats
A part de totes les tasques pròpies que duem a terme com a servei, en fem d’altres en
col·laboració amb altres serveis, entitats, etc., com ara:
 Avaluació del POTU
El dia 2 de juny, personal de l’Oficina assistí a la sessió d’avaluació del POTU, bienni
2003-2005. S’avalua la tasca duta a terme a través d’aquest programa i es proposen altres
activitats.
 Jurat del concurs d’imatge Estudia a la Universitat del POTU
L’Oficina va participar com a membre del jurat del concurs d’imatge Estudia a la
Universitat, que convoca el POTU per a alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius.
 Pla de comunicació del Vicerectorat de Postgrau i Gabinet del Rector
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El Vicerectorat de Postgrau i Gabinet del Rector ha posat en marxa un Pla de
comunicació entre els serveis que en depenen directament. Per això, l’Oficina d’Informació
assistí a la reunió per engegar aquest pla que es va fer el dia 15 de juny a Costa Nord. Allà,
presentàrem la missió de l’Oficina, quins objectius i quines funcions té, amb quins recursos
compta, les debilitats que presenta, els punts forts que té i el diagnòstic que en fèiem.
 Inscripcions i certificats de cursos
Com ja hem dit, ens hem encarregat de fer la inscripció i de repartir els certificats
d’alguns cursos.
 Col·laboracions en premsa
Algunes de les col·laboracions en premsa que hem fet des de l’Oficina són entrevistes.
Sobretot, per a les jornades que organitzam Estudia a la Universitat, tant per a les taules
rodones com per a Vine (portes obertes). Algunes d’aquestes entrevistes eren radiofòniques i
altres per sortir l’endemà a la premsa escrita.
D’altra banda, hem ajudat en l’elaboració de dos articles que sortiren publicats al
Suplement Universitat del Diario de Mallorca. Un d’aquests articles explicava el
funcionament d’un dia a l’Oficina d’Informació, de les 8 a les 21 hores. L’altra col·laboració
explicava els serveis de la UIB que més utilitzen els estudiants.
 Recaptació contra el càncer
Cada any col·laboram amb l’Associació Espanyola contra el Càncer. Muntam taules
recaptadores pels edificis, que són ateses per alumnes col·laboradors o voluntaris que s’hi
apunten. Aquests voluntaris també fan recaptació pels edificis del campus amb una vidriola.
Enguany la recaptació es va fer el dia 19 de maig i vàrem recollir donatius per valor de 235,72
euros.
 Participació a les jornades del SIOU (Serveis d’Informació i Orientació Universitaris)
Aquestes jornades es varen celebrar a Navarra els dies 4 i 5 de maig. Les jornades se
celebren una vegada l’any i s’hi posen al dia els temes universitaris que afecten totes les
oficines d’informació i orientació universitària. L’Oficina d’Informació, una vegada més, hi
assistí. A més, aquestes jornades foren molt fructíferes, ja que tractaren temes d’actualitat:
models de serveis d’informació de la Unió Europea, la qualitat dels serveis de la universitat,
els indicadors de qualitat d’un servei d’informació universitari.

3. RECURSOS
Per poder desenvolupar les tasques diàries és molt important disposar dels recursos
adients i necessaris per a cada una.
3.1. Pressupost
L’Oficina compta amb un pressupost anual per fer front a les despeses diàries
d’actualització de material. Així i tot, cada any elabora un pressupost del material destinat a
les activitats de promoció de la Universitat que no s’inclou dins el pressupost propi de
l’Oficina. Malgrat tot, aquest pressupost de promoció no forma part de cap de les partides del
pressupost general de la Universitat, i sempre és un camí llarg i dificultós gestionar la
tramitació de les factures d’aquest material. Per tant, consideram que seria convenient i
recomanable incloure partides específiques al pressupost general destinades a la promoció de
la Universitat, ja que tanmateix cada any es fan aquestes activitats.
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3.2. Infraestructura i recursos materials
La infraestructura on està ubicada l’Oficina és agradable, acollidora i de fàcil accés. A
més, enguany hem millorat la senyalització de l’Oficina perquè vàrem col·locar un cartell gros
que indica on som. L’Oficina està distribuïda en dos espais molt diferenciats: un espai obert
que ens serveix per atendre els usuaris, fer autoconsulta, etc.; i un espai subdividit en tres
despatxos, que ens permet fer la feina més individualitzada. Així i tot, consideram que
hauríem de disposar d’un tercer espai, destinat exclusivament a fer-hi reunions, presentacions,
etc. La feina en equip és molt important al nostre servei, i per millorar la qualitat de l’Oficina,
se’ns fa gairebé imprescindible disposar d’aquest espai.
Pel que fa al material informàtic de què disposa l’Oficina per dur a terme les tasques
encarregades, tenim: cinc PC i un Macintosh, tres impressores i un escàner per al personal;
també disposam de cinc PC i un Macintosh per als usuaris. Tots els ordinadors destinats als
usuaris tenen disquetera; el Macintosh i un PC tenen lector de CD i un altre PC també disposa
de gravadora de CD. A més, per poder realitzar les tasques de promoció tenim dos ordinadors
portàtils i un altre de compartit amb Gerència.
D’altra banda, també disposam d’un canó per fer projeccions en les activitats de
promoció, d’una càmera fotogràfica digital (que ens permet fer un recull fotogràfic de totes
les activitats que duem terme), d’una fotocopiadora i d’un fax (que ens faciliten la nostra
feina). També comptam amb una memòria USB que ens ajuda a transportar les nostres
presentacions als llocs on hi ha infraestructures suficients per realitzar les tasques de
promoció.
Com ja hem dit, disposam de tota una sèrie de material informatiu i promocional de la
UIB. A més, hem fet col·locar una nova prestatgeria per ordenar tot aquest material, però no
és suficient. En aquests moments incomplim les normes bàsiques de seguretat al lloc de
treball perquè hem de tenir material amuntegat i sovint col·locat en llocs de pas. A més, la
major part del material és inflamable. Per tant, una de les necessitats principals que tenim és
poder disposar d’una sala o un lloc on puguem emmagatzemar tot aquest material.
3.3. Recursos humans
La plantilla de l’Oficina d’Informació està formada per cinc persones. Cada any
demanam alumnes col·laboradors perquè ens ajudin en les activitats de formació.
Enguany, la plantilla ha sofert alguns canvis. De finals del mes d’agost fins al mes de
febrer, Margalida Mas (responsable de l’Oficina) va estar de baixa per maternitat. A més, a
partir del mes de febrer, Maria Antònia Pinya se’n va anar d’excedència voluntària per
incompatibilitat. Aquestes dues baixes varen causar la contractació de dues persones per
poder cobrir el servei que dóna l’Oficina i la reestructuració de les tasques del personal de
l’Od’I.
Un fet destacable del personal de l’Oficina és la qualificació que tenen i la bona
disposició per millorar. Així és que cada any els membres de l’Oficina assisteixen als cursos
de formació del Pla de formació de la UIB per continuar en la millora de la qualitat del servei.
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4. MILLORA DE LA QUALITAT: COMISSIÓ DE QUALITAT (CQ)
L’Oficina d’Informació ha creat una comissió de qualitat (CQ) dins el Pla estratègic de
Gerència. A través d’aquesta comissió hem d’avaluar el nostre servei i cercar els punts febles
per tal de poder millorar-lo i oferir un servei de qualitat. A més, hem de crear una carta de
serveis que expliqui quina és la nostra missió, quins objectius tenim i amb quins procediments
els hem d’aconseguir…
Aquesta comissió implica haver-nos de reunir i treballar en equip i, a més, haver
d’assistir a reunions amb altres comissions de qualitat per anar coordinats. Consideram que
aquesta tasca de millora de la qualitat hauria de permetre una millor comunicació i
coordinació entre tots els serveis de la Universitat, a part de millorar la qualitat de cada un
dels serveis.
5. PROJECTES
Per al curs que ve tenim la intenció de mantenir les activitats pròpies de l’Oficina
d’Informació, en els àmbits exposats d’atenció de les demandes dels usuaris, de difusió de la
informació que genera la UIB, de promoció i de captació d’estudiants. Així i tot, tenim
previst replantejar-nos algunes de les activitats de promoció, com les taules rodones. També
volem continuar tenint presència institucional en fires, ja que pensam que és una bona via de
promoció. A més, estam preparant una oferta única d’activitats de promoció, anual i general.
Aquesta oferta ha d’establir les activitats que s’han de fer, la temporalització, a qui s’han
d’adreçar, amb la col·laboració de qui s’han de fer, amb quin pressupost comptam, etc.
També, hauríem de poder oferir visites amb itineraris segons els interessos i el perfil dels
sol·licitants.
Una altra activitat que tenim prevista per a la promoció és organitzar uns tallers sobre
l’accés, la pàgina web, etc., adreçats a futurs estudiants. D’aquesta manera coneixeran més el
funcionament de la Universitat i evitarem el desconcert i desorientació que tenen els
estudiants abans de la matrícula.
D’altra banda, al mes de setembre es duran a terme unes sessions d’acollida per als nous
estudiants. L’Oficina participa en l’organització, la coordinació i celebració d’aquestes
sessions; fins i tot, prepara activitats adreçades als nous alumnes: presentació dels principals
serveis de la Universitat i exposició de la informació que pot necessitar un alumne nou. Així i
tot, tenim en procés la publicació d’una guia específica per als tutors de batxillerat. A través
d’aquesta guia els donarem a conèixer tot el procés d’accés a la Universitat, les peculiaritats
dels estudis, els serveis de què disposaran, etc.
A més, per al curs que ve hauríem d’ampliar l’oferta de sessions informatives per als
estudiants de les escoles adscrites perquè se sentin més integrats dins la comunitat
universitària.
Pel que fa a la gestió, la coordinació i el manteniment del contingut de la pàgina web,
tenim previst que es mantingui. A més, col·laboram estretament en el projecte de la nova
pàgina web; la qual cosa implica tenir més control de la informació que hi haurà, ja que
l’Oficina haurà de centralitzar i revisar tota la informació que es publiqui.
A més, continuarem treballant en la comissió de qualitat per aconseguir un servei de
qualitat per als nostres usuaris. Per millorar la formació del personal de l’Od’I, tenim previst
realitzar un curs d’especialista universitari.
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6. ESTADÍSTIQUES
1. Vies de comunicació
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3. Demandes totals per mesos
'HPDQGHVSHUPHVRV
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4. Canals de difusió de la informació
'LIXVLyGHODLQIRUPDFLy
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5. Nombre d’assistents a les activitats de promoció del curs 2004-2005
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6. Anuncis o entrades inserides a les borses durant el curs 2004-2005
%RUVDGHOD8,%
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7. Evolució de la mitjana d’entrades reeixides per dia a <www.uib.es>
(QWUDGHVH[LWRVHVSHUGLDDZZZXLEHV
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8. Evolució del total d’entrades reeixides a <www.uib.es>
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7. CONCLUSIONS
A través de la Memòria podem comprovar el volum de feina que fem a l’Oficina
d’Informació. El nombre de demandes ha augmentat considerablement, sobretot pel que fa a
la inscripció a cursos. Segurament aquest augment està relacionat amb la confiança dipositada
pels professors en l’Oficina, ja que tenim una franja horària àmplia i disposam de l’ajuda de
les noves tecnologies, com ara el formulari d’inscripció per Internet.
A més, hem millorat la difusió de la informació adreçada als centres adscrits a la
Universitat: hem creat una llista de distribució dels professors de les escoles per tenir-los
informats de tot allò que es duu a terme a la UIB i, també, hem fet una xerrada per als
alumnes.
Enguany han augmentat molt les visites a la nostra pàgina web, cosa que demostra la
confiança dipositada en el nostre servei. Pensam que la pàgina de l’Oficina és un punt de
referència perquè conté informació completa i actualitzada.
Pel que fa a les activitats de promoció, estam molt satisfets, especialment per
l’organització de la Tercera Jornada La Universitat us Informa, adreçada a orientadors i
informadors. Aquesta jornada ha permès que els orientadors i els informadors s’impliquin i
s’interessin més pels temes universitaris.
D’altra banda, hem aconseguit disposar de suficient material promocional de la UIB per
distribuir-lo en fires, obsequiar els alumnes col·laboradors, fer visites, etc. Això ens ha
provocat una necessitat urgent: disposar d’un lloc per poder tenir tot el material
emmagatzemat, ja que l’hem de tenir amuntegat en llocs de pas.
Si volem continuar amb la millora del servei, hauríem de disposar també d’una sala de
reunions que ens permetés poder fer feina en equip.
Oficina d’Informació
Margalida Mas
M. Antònia Pinya
Antoni Llabrés
Catalina Roig
Miquel Amorós
Palma, 13 de juliol de 2005
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9. 20 OFICINA DE SUPORT A LA RECERCA (OSR)
Son Lledó
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
Telèfons: 971 17 30 68 i 971 17 29 40
Fax: 971 17 26 37
Adreça d’Internet: http://www.uib.es/recerca
Directora: Dra. Gemma Turnes Palomino
Personal
Sra. Àngels Oliver
Sr. Xavier Salvà
Sra. Maria Quetglas
Sra. Immaculada Sans
Sr. Xavier Garcias
Sr. Miquel Titos Ramis
Sra. Margalida Carbonell
Introducció
L’Oficina de Suport a la Recerca fou creada per Acord executiu de 10 d’octubre de 2000.
L’OSR és un servei d’I+D on els investigadors poden consultar i tramitar tots els assumptes
referents a sol·licituds de projectes d’investigació o gestionar els corresponents als
projectes
concedits. També és missió de l’OSR estimular la participació dels investigadors en
projectes de recerca europeus, nacionals o autonòmics, i donar-los el suport necessari.
Treballa en coordinació amb l’OTRI-FUEIB per fomentar la investigació en col·laboració
amb empreses identificant els resultats de recerca que permetin una transferència de
coneixements a la societat.
Per complir els objectius esmentats la OSR realitza les activitats següents:
— Informació sobre convocatòries de projectes d'investigació, beques i altres ajuts a la
recerca.
— Actualització diària de la pàgina web de l’OSR.
— Informació sobre convocatòries de projectes d'investigació, beques i altres ajuts a la
recerca.
— Assessorament per a la presentació de projectes d'investigació.
— Gestió i seguiment de projectes d’investigació concedits.
— Gestió dels currículums dels investigadors.
— Gestió de la propietat intel·lectual i industrial de la UIB.
— Avaluació i prospectiva de la recerca a la UIB.
— Coordinació i col·laboració amb l’OTRI-FUEIB.

— Publicació del catàleg de grups de recerca, del catàleg de projectes i de la memòria
d'investigació.
Assistència a cursos i seminaris
— X. Salvà, Jornadas sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la
Protección de la Innovación Tecnológica. Universitat Carlos III. Madrid. 2005.
— X. Salvà, «Curso de iniciación a la gestión de patentes». Universitat Jaume I. Castelló.
21 i 22 de juny de 2005.
— M. Carbonell i G. Turnes, Simposi d’Edició de Revistes Científiques de Ciències
Socials i Humanitats. Universitat de les Illes Balears. Dies 27 i 28 d’octubre de 2004.
— M. Carbonell, «Curs de català, nivell D». Universitat de les Illes Balears. Del 17 de
gener fins al 27 d’abril de 2005.
— X. Salvà, M. Carbonell, I. Sans, M. Titos, X. Garcias, M. Quetglas i G. Turnes, Jornada
sobre Propietat Industrial, organitzada per l’Oficina de Patents i Marques i la UIB.
Universitat de les Illes Balears. Dia 1 de juny de 2005.
— M. Carbonell, «Curs de sensibilització de la postura i el moviment corporal».
Universitat de les Illes Balears. Dies 8 i 15 de juny de 2005.
— I. Sans, «Recursos humanos, VI programa marco». Universitat Politècnica de Madrid.
Dia 19 d’octubre de 2004.
— I. Sans, «Gestión de proyectos europeos de investigación y desarrollo». Universitat de
Màlaga. Dies 28 i 29 d’octubre de 2004.
— I. Sans, M. Titos i G. Turnes, «Jornada de presentació de recomanacions de la carta
europea de l’investigador». Universitat de les Illes Balears. Palma. Dia 27 de maig de 2005.
— I. Sans i G. Turnes, «Conferència anual de RedOTRI Universidades». Universitat
Politècnica de Cartagena. Dies 15-17 de juny de 2005.
— I. Sans, M. Titos, «Formació inicial en antenes tecnològiques». ParcBIT. Palma. Dies 27
i 28 de juny de 2005.
— X. Garcias, M. Titos, I. Sans i G. Turnes, «Seminari de gestors de recerca,
desenvolupament tecnològic i innovació». Escola Balear d’Administració Pública (EBAP).
Palma. Del 20 de setembre al 3 de novembre de 2004.
— M. Titos, «Presentació de la base de dades Web of Knowledge del Servei de Biblioteca i
Documentació de la Universitat de les Illes Balears». Universitat de les Illes Balears.
Palma. Dia 4 d’octubre de 2004.
— M. Titos, «Curs de gestió de projectes». Universitat d’Extremadura. Badajoz. Dies 15,
16 i 17 de desembre de 2004.
— M. Titos, «Curs de nivell mitjà d’anglès». Escola Balear d’Administració Pública
(EBAP). Palma. Del 10 de gener al 5 de maig de 2005.
— M. Quetglas, «El Pla estratègic, una eina de millora de la UIB». Universitat de les Illes
Balears. Palma. 28 de novembre de 2004.
— M. Quetglas, «El nou escenari legislatiu de la qualitat universitària ». Universitat de les
Illes Balears. Palma. Dia 21 d’abril de 2005.
— M. Quetglas, «El cost de la no-qualitat a la Universitat». Universitat de les Illes Balears.
Palma. Dies 9, 11 i 13 de maig de 2005.
— M. Titos, «Curs de tècnics de RedOTRI Universidades». Universitat de Saragossa.
Saragossa. Del 16 al 20 de maig de 2005.

— X. Garcias, M. Titos, «Curs de maneig de l’eina software CerTool de l’Associació
Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR)». Universitat de les Illes Balears.
Palma. Dies 23, 24 i 25 de maig de 2005.
— M. Titos, «Seminari sobre la Carta Europea de l’Investigador i Codi de Conducta per a
la Contractació d’Investigadors». Organitzat pel Centre Balears Europa (CBE). Universitat
de les Illes Balears. Palma. Dia 27 de maig de 2005.
— X. Garcias i G. Turnes, «ProTon Europe’s Second Annual Conference». Organitzada per
la xarxa europea ProTon, Dublín (Irlanda). 21-23 de novembre de 2004.
— X. Garcias, «Curso de gestión financiera en el VI Programa Marco». Organitzat per la
xarxa CRUE d’OTRI. Vigo. 28-29 d’abril de 2005.
— X. Garcias, «Curs de gestió de l’ISO 9001:2000». Organitzat per l’IDI. Maó. 10-12 de
maig de 2005.
G. Turnes, «Perspectivas de la ciencia y la tecnología en España y en Europa». Santander.
30 i 31 d’agost i 1 de setembre de 2004.
G. Turnes, «Jornada d’incentius fiscals per activitat de R+D+I». Palma. 31 d’octubre de
2004.
Organització de cursos i seminaris
— «Jornada de presentació de recomanacions de la carta europea de l’investigador»,
organitzada pel Centre Balears Europa i la UIB. Universitat de les Illes Balears. Dia 27 de
maig de 2005
— «Jornada sobre propietat industrial», organitzada per l’Oficina de Patents i Marques i la
UIB. Universitat de les Illes Balears. Dia 1 de juny de 2005.
— «Jornada de transferència de tecnologia en agroalimentació de la Universitat de les Illes
Balears», organitzada per la FUEIB i la UIB. Universitat de les Illes Balears. Dia 10 de
novembre de 2004.
— «Jornada de transferència de tecnologia en educació de la Universitat de les Illes
Balears», organitzada per la FUEIB i la UIB. Universitat de les Illes Balears. Dia 12 de
novembre de 2004.
Activitats rellevants
— Edició de la Memòria d’Investigació de l’any 2004.
— Edició del Catàleg de Projectes de l’any 2004.
— Gestió de les convocatòries dels programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva.
— Organització de la IV Setmana de la Ciència a la UIB. Palma. Del 2 al 14 de novembre
de 2004.
— Coorganització de la III Fira de la Ciència. Palma: 28-30 d’abril i 1 de maig, i Menorca:
17-19 de març de 2005.
Dades complementàries
— Tramitació de noves patents de la UIB: 2.
— Assessorament en les sol·licituds de projectes europeus: 59.
— Consultes a la pàgina web de l’OSR: 17.280.

9.21 Web de la UIB
Durant el curs acadèmic 2004-2005 s'ha realitzat tota la primera fase de programació del
sistema d'actualització dinàmica de continguts de la web de la UIB. La gestió d'aquesta
labor ha estat realitzada per l'enginyer informàtic contractat a aquest efecte, ajudat
puntualment per dos programadors més, i està sent supervisada pel coordinador de la
web de la UIB, el doctor Antonio Fernández Coca. S'ha cercat en tot moment realitzar
les dades de programació emprant programació pròpia i, en cas de ser necessari,
programari lliure.
La programació de tot aquesta sistema, com també de la part pública de la web, ha
seguit les referències sobre disseny d'interfície gràfica d'usuari i normes de navegació i
accessibilitat elaborades pel coordinador d'aquesta web. La navegació de continguts a la
web de la UIB ha estat realitzada fent reunions amb usuaris futurs, com també prenent
referències de dades assolides gràcies a una anàlisi factorial sobre continguts de llocs
web universitaris realitzada prèviament per la nostra coordinació.
Tot el disseny d'interfície gràfica d'usuari ha estat provat amb persones que pateixen uns
tipus determinats de minusvalidesa visual. Per a això hem comptat amb la col·laboració
de l'ONCE, delegació de Mallorca, i ens hem atingut a complir com a mínim el que la
llei estableix sobre accessibilitat de llocs web públics, que és de compliment obligat a
partir de desembre de 2005.
A la fi del curs acadèmic 2004-2005 s'han impartit cursos d'actualització del sistema
d'introducció de dades dinàmiques a aquelles persones que han estat autoritzades per fer
aquesta tasca des de les diverses àrees de la UIB.

 3URJUDPD G¶$VVHVVRUDPHQW L 6XSRUW D 3HUVRQHV GH OD &RPXQLWDW 8QLYHUVLWjULD
DPE'LVFDSDFLWDW

El 26 d’abril de 2005, el Consell de Direcció va aprovar la creació de l'Oficina
Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials, dependent del Vicerectorat
d’Estudiants.
L’objectiu principal d'aquesta oficina és garantir i millorar la participació de les persones
amb discapacitat, tant estudiants com professorat o personal d'administració i serveis, en
totes les activitats que es desenvolupen a la UIB, mitjançant provisió de les ajudes
necessàries, com per exemple l’assessorament als docents sobre la promoció d’adaptacions
acadèmiques, l’eliminació de barreres arquitectòniques i de la comunicació, la prestació
d’ajudes tècniques, la coordinació d’activitats d’integració laboral, etc.
Les persones responsables de l'Oficina són les mateixes que fins al moment de la seva
creació, des d’octubre de 1999, havien gestionat el Programa d’Assessorament i Suport a
Persones de la Comunitat Universitària amb Discapacitat:
– La doctora Dolors Forteza com a directora.
– El senyor José Luis Ortego com a tècnic.
L’Oficina està ubicada a l’edifici Guillem Cifre de Colonya, al primer pis del bloc C.
Les activitats més destacables desenvolupades durant el curs acadèmic 2004-2005
s’agrupen en dos eixos:
,QWHUYHQFLyLQGLYLGXDOLW]DGD
Des del Programa hem mantingut contacte amb FLQTXDQWDYXLWHVWXGLDQWVamb necessitats
especials que es varen matricular a la nostra universitat, dotze alumnes més que durant el
curs anterior, amb l’objectiu d’iniciar o continuar els procediments per millorar la seva
participació en totes les activitats universitàries, acadèmiques i extracadèmiques.
D’altra banda, hem mantingut contacte amb els departaments d’Orientació d’instituts
d’educació secundària i de centres per tal de planificar les adaptacions de les proves d’accés
a la Universitat per als estudiants amb necessitats especials; així mateix, hem ofert suport a
aquests estudiants en el moment de la selectivitat a les convocatòries de juny i setembre, i a
aquelles persones que es presentaren a les proves per als majors de 25 anys.
,QWHUYHQFLyJHQHUDO
 0DQWHQLPHQW GH OD SjJLQD ZHE GH O¶2ILFLQD. Es pot visitar a l’adreça electrònica:
<http://www.uib.es/servei/uid>.
 3DUWLFLSDFLy D OD ,; 5HXQLy 8QLYHUVLWDW L 'LVFDSDFLWDW. El novembre de 2004
participàrem a la reunió anual de serveis i programes universitaris de suport,
realitzada a la Universitat d’Alacant.
 ,QVWDOÂODFLRQVHVSRUWLYHVJUDWXwWHVLSUHYLVLyG¶DFWLYLWDWVLQWHJUDGHV. Hem continuat
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.
(OLPLQDFLy GH EDUUHUHV DUTXLWHFWzQLTXHV. Hem col·laborat amb el Vicerectorat
d’Infraestructures i Medi Ambient i 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.
)RPHQWG¶DMXGHVHFRQzPLTXHVSHUDOSDJDPHQWGHOVSUHXVS~EOLFVper als alumnes
amb minusvalidesa major o igual que el 33 per cent.
&XUVG¶DWHQFLyDHVWXGLDQWVDPEGLVFDSDFLWDWper al PAS de la UIB.
&XUV GH YROXQWDULDW SHU D SHUVRQHV DPE GLVFDSDFLWDW en el marc del Programa de
Voluntariat desenvolupat per l’Oficina de Voluntariat i Cooperació.
3XEOLFDFLy en revistes especialitzades de diversos articles relacionats amb la
integració d’estudiants amb discapacitat als estudis superiors.
'LIXVLy GH OHV DFWLYLWDWV GHO 3URJUDPD. Notícies i reportatges als mitjans de
comunicació locals (premsa escrita, televisió i ràdio).
&RRUGLQDFLy GH SUjFWLTXHV IRUPDWLYHV D OD 8,% de persones amb discapacitat (Pla
FIOP de la Conselleria d’Interior i la Federació Balear de Persones amb
Discapacitat, coordinadora).

A més, s’han fet totes les tasques de coordinació oportunes per resoldre les necessitats
especials de les persones de la nostra comunitat amb discapacitat.
Per al curs 2005-2006 continuarem treballant per assolir l’objectiu tretze del Pla estratègic
de la UIB 2002-2006: incrementar i millorar la inserció i participació dels col·lectius amb
necessitats especials.

3URJUDPDG¶2ULHQWDFLyL7UDQVLFLyDOD8QLYHUVLWDW 3278 
La informació continguda en aquest document s’ha extret de l’,QIRUPH D OD FRPLVVLy
PL[WDSHUDWHPHVGHVHFXQGjULDHO3278SUHVHQWLIXWXU, presentat a la sessió del dia
29 de juny de 2005 de la comissió mixta per a temes de secundària.
'HILQLFLyLHVWUXFWXUDGHOSURJDPD
El Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) té com a finalitat 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 obligatòria i
postobligatòria i entre d’altres col·lectius de la societat de les Illes Balears; millorar la
coordinació entre el professorat de l’educació secundària i el professorat universitari; i
reforçar les accions necessàries de suport a l’estudi de l’alumnat de la Universitat de les
Illes Balears.
El programa depèn d’una comissió mixta integrada per representants de la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i de la Universitat de les Illes
Balears. Funcionalment, depèn del Vicerectorat d’Estudiants de la UIB. Una comissió
tècnica (persones marcades amb asterisc) és responsable del treball quotidià del POTU.
&RPSRVLFLyGHODFRPLVVLyPL[WD
0HPEUHVGHODFRPLVVLyPL[WDGHOD&RQVHOOHULDG¶(GXFDFLyL&XOWXUDLOD8QLYHUVLWDWGH
OHV,OOHV%DOHDUVSHUDWHPHVGHVHFXQGjULD
Sr. Climent Ramis
Director general d'Universitat
Sr. Joan A. Mesquida* Vicerector d’Estudiants
Sra. Joana Lladó
Direcció General d'Universitat
Sr. Andreu Crespí*
Direcció General d'Universitat-UIB (POTU)
Sr. Lluís Segura
Direcció General d'Innovació Educativa
Sr. Albert Catalán*
IES Guillem Sagrera-DGU-UIB (POTU)
Sr. Miquel Rayó*
IES Francesc de Borja Moll-DGU-UIB (POTU)
Sr. Joan Coll
IES Cap de Llevant
Sra. M. Neus Torres
IES Santa Maria d’Eivissa
Sr. Pere Barceló
Consell d’Estudiants
Sra. Francisca Lladó Vicerectora de Projecció Cultural
Sr. Eduard Rigo*
Departament de Ciències de l'Educació
Sra. Rosa Rosselló
Departament de Ciències de l'Educació
Sr. Joan J. Muntaner Director de l’ICE
Sr. Guillem Ramon* Coordinador de relacions amb secundària


5HXQLRQVGHODFRPLVVLyPL[WDLGHODFRPLVVLyWqFQLFDGXUDQWO¶DQ\DFDGqPLF

Durant l’any acadèmic 2004-2005, la comissió mixta s’ha reunit en dues sessions
plenàries: el dia 10 de desembre de 2004 i el dia 29 de juny de 2005. La comissió

tècnica es reuneix amb una periodicitat mensual, i en totes aquelles ocasions en què cal
resoldre assumptes d’urgència.
3HUVRQDO
Quatre professors de secundària en comissió de serveis formen l’equip de personal del
programa: Albert Catalán, Andreu Crespí, Enrique Gómez i Miquel Rayó. El Programa
d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) s’ubica al campus de la UIB: edifici
Beatriu de Pinós (Albert Catalán i Miquel Rayó) i edifici Mateu Orfila i Rotger
(Enrique Gómez i Andreu Crespí). El programa disposa d’una adreça electrònica:
<programa.transició@uib.es>, i té obert un espai al web de la UIB:
<www.alu.uib.es/ca/potu>.
,QFLGqQFLHVSULQFLSDOVGXUDQWHOFXUV
El present any acadèmic acaba el primer bienni d’existència del POTU i, com estava
previst al programa inicial i als plans d’acció corresponents als dos anys acadèmics
passats, s’ha realitzat una avaluació del que ha desenvolupat fins ara. Com a
conseqüència d’aquesta avaluació, s’ha decidit la continuïtat del POTU, amb la mateixa
composició, dotació de personal, de pressupost i amb la mateixa estructura funcional.
La UIB i la Conselleria d’Educació i Cultura han acordat igualment la continuïtat de la
comissió mixta per a temes de secundària, i han signat el conveni corresponent.
3UHVVXSRVW
El Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) està dotat amb un
pressupost anual de 30.000 euros de la Conselleria, més la dotació necessària per a
mobiliari, material i edicions i altres despeses per al desenvolupament de les seves
activitats a càrrec de la UIB, directament o a través de patrocinadors.
$FWLYLWDWVSULQFLSDOVGHVHQYROXSDGHVGXUDQWO¶DQ\DFDGqPLF

En el Pla d’acció del programa corresponent al curs 2004-2005 consten les accions
principals desenvolupades durant l’any acadèmic, agrupades segons sis àrees
d’intervenció, d’acord amb el que s’exposa al quadre següent (amb un asterisc: accions
de la UIB que han rebut la col·laboració o l’impuls del POTU):
¬UHD

1. Coordinació i
comunicació
secundàriauniversitat
2. Recursos
per a la

$FFLy
Seminari general secundària-UIB
Seminari d’orientadors
Seminaris específics
Jornada d’orientadors*
Recerca específica secundària-Universitat
Tríptics per estudis*

Tríptic general*
informació i
l’orientació a futurs Desplegable per a alumnes de 3r i 4t d’ESO
estudiants
Joc /DWHYDXQLYHUVLWDW
DVD orientació i transició per a secundària
Exposició itinerant UIB

'HVHQYROXSDPHQW
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí. En premsa
Sí
Sí. En premsa
No
Sí
Sí



Pòster general sobre els estudis universitaris
No
Webquest*
Sí
Web per a secundària
Sí
Materials promocionals genèrics de la UIB*
Sí
Accions demostratives per a alumnes de secundària* Sí
Proposta d’itineraris d’interpretació a la UIB*
Sí
3. Activitats
II Concurs d’Imatge Estudia a la Universitat
Sí
participatives per a Concurs d’investigació del Consell Social*
Sí
alumnes de
Xerrades en centres de secundària*
Sí
secundària
Xerrades a famílies
No
Taules rodones sobre estudis*
Sí
4. Activitats
Visites al campus: Vine a la Universitat*
Sí
d’informació i
orientació sobre
Visites al campus per a professorat de secundària
No
estudis universitaris Campaments d’orientació
No
Recursos en línia d’iniciació als est. universitaris
No
Llista de professors col·laboradors*
Sí
Jornades tècniques d’acolliment a la Universitat
Sí
Convalidacions CFGS amb estudis universitaris*
Sí
Recursos per a tutories i suport a l’estudiant*
No
5. Atenció i suport a
Identificació d’obstacles en la transició a la Univ.
No
l’estudiant
Creació d’un programa d’orientació educativa i
Sí
universitari
d’assessorament personal a la UIB*
Recull de dades estadístiques sobre el tema
Sí
Recull de dades estadístiques sobre ocupació
No
6. Diversos
Comunicació i col·laboració amb altres universitats Sí
en temes propis del programa

A més, i segons necessitats detectades per cada àrea durant el període o per demanda de
la UIB, el POTU ha incorporat i desenvolupat totalment o parcialment les accions
següents, entre d’altres:
Àrea
1

2
4

5
6

Acció
Reunions amb directors i directores de centres d’educació secundària i
programa de visites a centres, i amb representants d’associacions de pares
i mares d’alumnes de secundària.
Col·laboració amb la UIB en la redacció de la *XLD G¶DFFpV D OD
8QLYHUVLWDW.*
Programa de final de curs (període de les proves d’accés).*
Accions del Rector amb directors i orientadors de centres d’educació
secundària i amb representants de pares i mares d’alumnes d’educació
secundària.
Proposta d’un programa d’acolliment a nous alumnes.*
Col·laboració amb l’Observatori per a la Igualtat de la UIB.*
Col·laboració amb la UIB en el marc de la dècada de l’educació per al
desenvolupament sostenible (2005-2014).

Totes les accions esmentades abans s’han desenvolupat sempre amb la col·laboració
dels òrgans, de les estructures o dels serveis competents de la mateixa universitat, com
ara: l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), l’Oficina d’Informació, el Servei

d’Alumnes, el Servei de Recursos Audiovisuals, el Gabinet d’Imatge, el Departament
d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat-Empresa de les
Illes Balears, el Consell Social, el Consell d’Estudiants, etc.
En resum, i només amb una intenció orientadora, al quadre següent es mostra la
proporció de les accions desenvolupades totalment o parcialment pel programa en
relació amb les accions previstes o incorporades als plans d’acció per a cada any
acadèmic del primer bienni d’existència del POTU:
3ODQV
G¶DFFLy
2003-2004
2004-2005

$FFLRQVSUHYLVWHV
RLQFRUSRUDGHV
DOVSODQVG¶DFFLy
42
40

$FFLRQVGHVHQYROXSDGHV
WRWDOPHQWRSDUFLDOPHQW
20
30

G¶DFFLRQV
GHVHQYROXSDGHV
VREUHOHVSUHYLVWHV
48 %
75 %

'RFXPHQWDFLyHODERUDGD
Per fonamentar cadascuna de les accions anteriors i per altres circumstàncies, el POTU
ha redactat els documents de treball corresponents, una col·lecció dels quals estarà a
disposició de la comunitat universitària en format CD interactiu a l’acabament del
primer trimestre de l’any acadèmic 2005-2006.
$YDOXDFLyGHOSURJUDPD
D’acord amb les previsions, al final d’aquest any acadèmic s’ha desenvolupat un procés
d’avaluació del POTU, que ha menat a les conclusions generals següents:
1. El POTU ha satisfet fins ara les expectatives amb què fou creat, i és un programa
necessari i útil per als objectius que pretén, tot i que ha de tractar d’adequar el
seu treball a les capacitats i possibilitats reals d’intervenció.
2. El POTU, sota les directrius de la comissió mixta per a temes de secundària, ha
de continuar la seva tasca, ha de mantenir el seu nom i la seva estructura com a
programa i, com a mínim, el mateix nombre de tècnics que ara té.
3. El POTU ha de contribuir a sensibilitzar la Universitat de les Illes Balears i la
Conselleria d’Educació i Cultura sobre la importància de la difusió dels estudis
superiors en la societat balear.
4. El POTU ha d’intensificar, amb una estreta col·laboració amb la UIB, la seva
intervenció als centres d’educació secundària i, sobretot, tenir molt present el
caràcter insular del territori balear, i en conseqüència, fer conscient la UIB i la
Conselleria d’Educació i Cultura de les dificultats de comunicació i de les
necessitats pressupostàries que això implica.

0(0Ñ5,$(&2120,&2$'0,1,675$7,9$
10.1. ASPECTES DE CARÀCTER GENERAL
1. S’han convocat i realitzat oposicions de promoció per a funcionaris i s’han conclòs
les oposicions d’auxiliar administratiu lliures.
2. S’han convocat i realitzat oposicions de promoció per a laborals i convocat
oposicions lliures de personal laboral.
3. S’ha negociat i signat un nou Conveni col·lectiu amb el personal laboral. Mentrestant,
s’han continuat les negociacions per realitzar la funcionarització del PAS laboral.
4. S’ha iniciat la negociació per a l’elaboració del primer document de plantilles del
PAS de la UIB.
5. S’han creat noves places de PAS amb la finalitat de donar suport als degans i
directors d’escola. S’ha continuat la política de descentralització iniciada amb
l’aprovació d’una partida pressupostària anomenada d’incentius.
6. S’ha continuat fent cursos del Pla de formació per videoconferència a Eivissa i
Menorca, s’ha organitzat un curs complet a la Seu universitària d’Eivissa.
7. S’ha començat una nova línia de cursos del Pla de formació relacionada amb la
utilització d’aplicacions de programari lliure, amb la finalitat de donar a conèixer
aquesta tecnologia de no propietari per implantar-la gradualment al campus. Així
mateix, s’ha començat una altra línia relacionada amb la seguretat informàtica.
8. S’ha fet i posat en marxa un pla per poder fer les revisions mèdiques al campus.
9. S’ha dut a terme una reorganització dels processos d’elaboració de carnets i
d’administració de contrasenyes, i convalidacions d’assignatures per millorar-ne la
productivitat i l’eficiència.
10. S’ha posat en marxa un Pla de Gerència amb la finalitat d’incrementar la qualitat
dels serveis mitjançant una major participació de tot el personal en l’organització
del treball.
11. S’ha elaborat un reglament de seguretat i prevenció de riscs laborals amb la finalitat
de definir les competències dels diferents membres de la comunitat universitària en
aquesta matèria.
12. S’ha negociat un acord entre la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials,
l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials i la FUEIB amb la finalitat de
potenciar la qualitat de les pràctiques ofertes als alumnes d’aquests centres.
13. S’ha convocat i resolt el concurs per a la concessió del servei de telefonia mòbil i de
bar de l’edifici Anselm Turmeda, com també de bar menjador de l’edifici Melchor
Gaspar de Jovellanos, continuant la política d’introducció de major competència en
la prestació de serveis al campus.

14. Així mateix, s’ha convocat i resolt un concurs per a la instal·lació al campus d’una
agència de viatges amb la doble finalitat d’economitzar en la compra d’aquest tipus
de servei per part de la UIB, i alhora d’oferir més serveis a tota la comunitat
universitària.
15. S’ha negociat i elaborat un pressupost que com a característica principal recull un
increment de la subvenció nominativa que permet una millora important de la
transferència per estudiant, en un context d’augment del nombre d’alumnes
matriculats. Aquest increment permet assolir la quantia de 3.839 euros per
estudiant.
16. Així mateix, en l’elaboració del pressupost de la UIB per 2005 s’han introduït com a
novetats partides dedicades a increment de dotacions de PAS i de PDI, s’ha creat
l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea, s’ha assignat una partida per
impartir classes en anglès, s’ha creat l’Observatori per a la Igualtat i s’ha establert
una partida per transformar el campus en zona per a vianants.
17. S’ha regularitzat el tractament de l’impost del valor afegit (IVA) repercutit en
activitat de recerca.
18. S’ha negociat un conveni amb la Conselleria d’Interior per a la impartició del títol
propi de Graduat en Seguretat i Ciències Policials. Així mateix s’han fet totes les
gestions necessàries per implantar i posar en funcionament aquests estudis.
19. S’ha donat suport a l’Escola Politècnica Superior per a l’organització de les I
Jornades d’Arquitectura i Construcció, sota el títol (OV QRXV YLUDWJHV GH OD
FRQVWUXFFLy.
20. S’ha donat suport per a la celebració del primer Balearikus Party al campus de la
UIB.
21. S’ha procedit a obrir les biblioteques els caps de setmana abans i durant els períodes
d’examen i els horabaixes de la segona quinzena del mes d’agost.
23. S’han fet les gestions necessàries per dur a terme la instal·lació del sistema operatiu
GNU a la totalitat d’aules d’informàtica del campus.
24. S’ha negociat amb l’Ajuntament de Palma la creació d’un Centre Universitari
Municipal, ubicat a la biblioteca de l’institut d’educació secundària Ramon Llull.

$63(&7(6'(&$5¬&7(5(63(&Ë),&
3ODGHIRUPDFLy
1. Balanç del total d’accions formatives. Any 2005 (a 30/06)

7RWDOG DFFLRQVIRUPDWLYHVFRUUHVSRQHQWVD
Cursos organitzats (tot l’any): 45
Cost (previst):
33.825 euros
Cursos realitzats (a 30/06):
30
Accions puntuals:
1
Cost (realitzats):
27.105 euros
Cost (puntuals): 146,06 euros
Cost total (a 30/06): 27.251,06 euros
7RWDOG DFFLRQVIRUPDWLYHVUHDOLW]DGHV
H[FHSWHOHVREOLJDWzULHVGHOPzGXOLOHVSXQWXDOV 
Cursos realitzats (a 30/06):
30
Grau d’execució del pla: 66,7%
Total hores/cursos realitzats: 471
Total PAS i PDI (a 01/01/05) 1.630

Total hores/admesos:
9.707
Mitjana hores/PAS i PDI
5,9

Total PAS (a 01/01/05)

510

Total hores/PAS:
Mitjana hores/PAS

6.532
12,8

Total PDI (a 01/01/05)

1.120

Total hores/PDI:
Mitjana hores/PDI

3.175
2,8

Places ofertes:
Admesos1:

565
607

Certificats d’assistència:
376
Cost:
27.105 euros
Valoració global (mitjana): 87,52%

Inscrits:
Sol·licituds satisfetes:
Places cobertes:
Certificats/admesos:

867
70%
107,4%
61,9%

Cursos avaluats:

25

Cursos la valoració global positiva dels quals correspon al 100%:
10
Cursos la valoració global positiva dels quals supera el 80%:
8
Cursos la valoració global positiva dels quals no arriba al 60%:
2

7RWDOG DFFLRQVIRUPDWLYHVREOLJDWzULHVGHOPzGXOUHDOLW]DGHV
Cursos obligatoris prevists:
Cursos obligatoris realitzats:
Total sessions realitzades:
Total hores/cursos realitzats:
Places convocades:
Certificats d’assistència:
Cost total:

9
2
4
7,5
33
29
0¤

Grau d’execució del pla: 22,2%

Certificats/convocats:

87,9%

Valoració global (mitjana): 100%

1
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

7RWDOG DFFLRQVIRUPDWLYHVRUJDQLW]DGHVSHUDLSHQGHQWV
(a 30 de juny de 2005)
Cursos pendents:
4
Hores pendents:
75
Places pendents:
74
Admesos:
67
Cost previst:
4.200 ¤



7RWDOG DFFLRQVSXQWXDOV
S’han finançat, a càrrec del Pla de formació de 2005, les dietes i despeses de
viatge corresponents al curs E 064801 Formació en el sistema informàtic dels
serveis administratius de la UIB, realitzat a la seu d’Eivissa i Formentera.
$SOLFDFLyGHOIRQVG¶DFFLyVRFLDO
,QIRUPDFLyGHGHVSHVHVGHSHUVRQDO)RQVVRFLDO
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$FFLRQVDGPLQLVWUDWLYHVGHFRQVROLGDFLyGHODSODQWLOOD

ACTIVITATS DESENVOLUPADES A L’ÀREA DE PAS DEL SERVEI DE
RECURSOS HUMANS DURANT EL CURS ACADÈMIC 2004-2005
(memòria feta l’1 de setembre de 2005)
1) PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI (inclosos els
interins)
Nombre de personal funcionari el maig de 2005:
Grup
A
B
C
D
E

Nombre
6
11
57
127
2

TOTAL

203

1.1 Resolució del Rector del dia 15 de novembre de 2004 per la qual s'anuncia que
pròximament es farà pública la convocatòria de proves selectives per a l'ingrés a
l'escala administrativa d'aquesta universitat, pel sistema general de promoció
interna.
1.2 Resolució del Rector del dia 15 de novembre de 2004 per la qual s'anuncia que
pròximament es farà pública la convocatòria de proves selectives per a l'ingrés a
l'escala auxiliar de biblioteca d'aquesta universitat, pel sistema general de
promoció interna.
1.3 Resolució del Rector del dia 24 de febrer de 2005 per la qual es nomenen
funcionaris de carrera els aspirants aprovats a les proves selectives per a l'ingrés a
l'escala auxiliar administrativa d'aquesta universitat pel sistema general d'accés
lliure.
1.4 Resolució del Rector del dia 24 de febrer de 2005 per la qual es nomenen
funcionaris de carrera els aspirants aprovats a les proves selectives per a l'ingrés a
l'escala auxiliar de biblioteca d'aquesta universitat pel sistema general d'accés
lliure.
1.5 Resolució del Rectorat del dia 12 de maig de 2005 per la qual es convoca concurs
per a la provisió de diversos llocs de treball pel sistema de lliure designació entre
el personal funcionari d'aquesta universitat.
1.6 Resolució del Rectorat del dia 14 de juny de 2005 per la qual es fa pública
l'adjudicació de les places convocades per a la provisió de diversos llocs de
treball pel sistema de lliure designació, entre el personal funcionari d'aquesta
universitat.
1.7 Resolució del Rectorat del dia 26 de juliol de 2005 per la qual es convoca
concurs de trasllat per a la provisió de diversos llocs de treball de personal
funcionari d'aquesta universitat.

2) PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL (inclosos els
interins i contractats)
Nombre de personal laboral el maig de 2005:
Grup
I
II
III
IV.1
IV.2
V.1
V.2

Nombre
41
24
56
27
107
1
0

TOTAL

256

2.1 Resolució del Rectorat del dia 4 de març de 2005 per la qual es convoca
simultàniament concurs de trasllat i concurs oposició restringit per cobrir places
vacants de la plantilla de personal laboral d'aquesta universitat.

2.2 Resolució del Rectorat del dia 9 de juny de 2005 per la qual es resol el
procediment de concurs de trasllat i concurs de resultes convocat per Resolució
del dia 4 de març de 2005.
2.3 Resolució del dia 26 de juliol de 2005 de la Universitat de les Illes Balears per la
qual es convoca procés selectiu per cobrir catorze places vacants de personal
laboral pel sistema de concurs oposició lliure.

3) ALTRES
3.1 Acord normatiu del dia 10 de novembre de 2004 pel qual s'aprova la normativa
per a la participació del personal d'administració i serveis en treballs contractats
d'acord amb el que estableix l'article 83 de la LOU.
3.2 Acord normatiu del dia 17 de desembre de 2004 pel qual s'aproven diverses
modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral
d'administració i serveis de la UIB.
3.3 Acord normatiu del dia 17 de desembre de 2004 pel qual s'aprova el Projecte de
Pressupost, el projecte de programació plurianual d'inversions i la relació de
llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes
Balears per a l'any 2005.
3.4 Acord ratificatiu del dia 20 de desembre de 2004 pel qual s'aprova el Projecte de
Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2005 per un total de
71.138.995,34 euros, el projecte de programació plurianual d'inversions i la
relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral.
3.5 Resolució del Rector del dia 18 de desembre de 2004 per la qual es canvia
l'adscripció de determinats llocs de treball a l'edifici Gaspar Melchor de
Jovellanos amb motiu de la supressió dels serveis administratius de l'edifici
Arxiduc Lluís Salvador.
3.6 Acord normatiu del dia 26 de juliol de 2005 pel qual s'aproven diverses
modificacions al catàleg i a la relació de llocs de treball del personal funcionari i
laboral d'administració i serveis de la UIB de l'any 2005.
3.7 Resolució de la directora general de Treball del dia 29 de juliol de 2005 per la
qual es fa públic el Conveni col·lectiu del personal laboral de la Universitat de
les Illes Balears.
3ULQFLSDOVDFWLYLWDWVUHDOLW]DGHVSHUO¶2ILFLQDGH3ODQLILFDFLyL3URVSHFWLYD
0(0Ñ5,$'(/&856
•

Avaluació institucional
o Programa d’avaluació institucional de l’AQUIB (Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears)/ANECA (Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació). Hi han participat les següents
titulacions de la Facultat d’Educació:
• Pedagogia
• Psicopedagogia
• Mestre:
• Educació Física
• Educació Infantil
• Llengua Estrangera

• Educació Primària
• Educació Musical
• Educació Social
o S’ha continuat el procés d’avaluació, ja iniciat en cursos anteriors, de les
titulacions de Psicologia i Treball Social i del Servei de Comptabilitat i
Pressuposts.
o S’han dissenyat, revisat i aprovat (junt amb l’AQUIB) els diferents
subprocessos d’avaluació institucional:
• Avaluació interna
• Avaluació externa
• Pla de millores
• Postpla de millores
•

Certificació de qualitat de l’ANECA
o L’OPP ha assessorat el Servei de Biblioteca i Documentació i hi ha
col·laborat en l’obtenció del certificat de qualitat de l’ANECA.

•

Certificació ISO
o L’OPP ha assessorat el Servei de Biblioteca i Documentació i hi ha
col·laborat en l’obtenció del certificat ISO.
o Assessorament, formació i suport a la implantació del sistema de gestió
de qualitat ISO de l’Oficina de Suport a la Recerca.

•

Pla estratègic de la Gerència
o L’oficina ha dissenyat el Pla estratègic de la Gerència (2005-2007),
qualitat de la gestió, i n’ha dirigit tècnicament la implantació.

•

Participació en el projecte de l’observatori dels titulats
o Una de les tasques de l’Oficina ha estat col·laborar en la realització d’un
projecte de seguiment dels titulats de la UIB.

•

Avaluació dels cursos del Pla de formació
o Com ja és habitual, l’OPP ha avaluat tots els cursos del Pla de formació.

•

Qüestionaris d’opinió dels alumnes sobre la tasca docent del professorat
o S’ha participat en el disseny, revisió i proposta de l’avaluació docent.
o El curs 2004-2005, a diferència dels anys anteriors, només s’ha aplicat
l’enquesta als professors que voluntàriament ho havien demanat.

•

Formació en matèria de qualitat
o La major part del mòdul de qualitat del Pla de formació ha estat impartit
per personal de l’OPP. Els cursos impartits són:
o El nou escenari legislatiu de la qualitat universitària
o El cost de la no qualitat a la Universitat
o Avançam cap a l’excel·lència: la certificació ISO

o La LOU, les lleis autonòmiques i l’avaluació del professorat
o La planificació estratègica, una eina de millora
•

Estadística i prospecció
o L’OPP ha elaborat, mantingut i actualitzat les diferents estadístiques que
permeten fornir, en els moments adients, les taules que sol·licita cada una
de les institucions, els organismes i les unitats.
o També s’han elaborat i recollit un major nombre d’indicadors i dades
estadístiques.

•

Ponències en jornades i congressos
o Ponència a la Setmana Europea de la Qualitat: reptes i perspectives de
futur (organitzada per l’IDI): /¶DSOLFDFLy GHO PRGHO ()40 D OD
8QLYHUVLWDWGHOHV,OOHV%DOHDUV (8 de novembre de 2004. Inca).

o Ponència a la Cimera de Qualitat a les Illes Balears (organitzada per

l’AENOR): 4XDOLWDWDOD8QLYHUVLWDWGHOHV,OOHV%DOHDUV'HO¶DYDOXDFLy
DO¶DFUHGLWDFLyLODFHUWLILFDFLy (7 de juliol de 2005. Palma)

11. Fundacions i altres entitats
11.1. Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) és una institució privada, amb
personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre. Té com a objectiu fomentar, promoure i dur
a terme activitats dirigides, de forma genèrica, a la cultura, a l'educació i a la investigació en
tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en
què es troba la Fundació.
Els estatuts de la Fundació es varen aprovar el mes d’abril de l'any 1996 després d'un procés
en el qual participaren especialistes de la Universitat i membres del Consell Social de la
Universitat. Una participació mixta que permet garantir que realment sigui una fundació
Universitat-empresa i no sols universitària. Està concebuda com un servei, com el pont entre
la Universitat i l'empresa: entre el centre que per excel·lència crea coneixement i els usuaris
que l'han de validar.
El Patronat és l'òrgan que té la màxima autoritat a la Fundació i està conformat per divuit
membres, dels quals en són nats el president, Rector de la UIB, actualment el doctor Avel·lí
Blasco Esteve; el vicepresident, president del Consell Social, actualment el doctor Miquel
Triola i Fort; i el vicerector d’Investigació i Política Científica, actualment el doctor Francisco
Muñoz Izquierdo. La resta de membres són elegits pel Consell de Govern, el Consell Social o
de forma cooptada.
La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears treballa sobre la base de sis grans
objectius:
1. Foment de les relacions entre la Universitat i les empreses mitjançant la
promoció de convenis de col·laboració en matèria d’investigació i assistència
tècnica, així com en l’organització de visites d’empresaris al campus de la
Universitat de les Illes Balears i la difusió dels recursos tecnològics i científics
entre el sector empresarial.
2. Promoció i gestió de l’oferta universitària. Articulació de títols propis de
postgrau i d’especialització professional de la UIB.
3. Gestió i participació en projectes emmarcats en programes i iniciatives
europeus sobre temes relacionats amb la formació i amb el món empresarial.
Realització de projectes nacionals mitjançant convenis amb empreses, el SOIB,
el Govern de les Illes Balears, etc.
4. Oferir als alumnes la possibilitat de posar en pràctica, en el món laboral, els
coneixements que han anat adquirint a la Universitat, com també facilitar la
seva integració en el mercat laboral. Així mateix, facilita a les empreses la
incorporació d'estudiants i titulats universitaris.
5. Seguiment d’accions formatives i avaluació de l’impacte. Avaluació

contínua de la formació en termes d’eficàcia i eficiència. Gestió i avaluació de
projectes europeus i de cooperació al desenvolupament.

6. Orientació i inserció professional dels postgraduats.

SEU DE LA FUEIB
El domicili fiscal de la Fundació és al campus universitari, a Son Lledó; però la seu és
a l’edifici Javier Coll, carrer de la Tafona, 1, del Secar de la Real, gràcies a la donació
de la senyora Kerstin Englund, membre del Patronat de la FUEIB, a la Universitat de
les Illes Balears l’any 1998. L’edifici rep el nom de Javier Coll en memòria del seu
marit.
Tot i això, la part del Departament de Formació que gestiona els cursos de postgrau i
especialització professional no cofinançats s’ha traslladat a l’edifici Sa Riera, carrer de
Miquel dels Sants Oliver, 2, segon pis, i el Departament d’Orientació i Inserció
Professional (DOIP), al campus universitari, edifici de les instal·lacions esportives.
PATRONS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES
BALEARS:
Membres nats
President: Rector de la Universitat de les Illes Balears, Dr. Avel·lí Blasco Esteve
Vicepresident: president del Consell Social de la UIB, Dr. Miquel Triola i Fort
Vicerector d’Investigació i Política Científica, Dr. Francisco Muñoz Izquierdo
Elegits per la Junta de Govern del dia 27 de juliol de 2004
 Dra. Margalida Payeras Llodrà, professora titular d’universitat d’Economia Aplicada
 Dra. Margalida Gili Planas, professora titular d’universitat de Psicologia Social
 Dr. Gabriel Oliver Codina, professor titular d’universitat d’Arquitectura i Tecnologia de
Computadors
 Dr. Francisco Javier Pérez Pareja, professor titular d’universitat de Personalitat, Avaluació
i Tractament Psicològic
Elegit per Junta de Govern del dia 5 de novembre de 2003
 Dr. Josep Ignasi Aguiló Fuster, vicerector de Planificació Economicoadministrativa

Elegits pel Consell Social el dia 24 de març de 2004
 Sr. Pere Batle Mayol, director general de la Caixa de Balears, «Sa Nostra»
 Sr. Josep Francesc Conrado de Villalonga, vicepresident de la Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, “la Caixa”
 Sr. Josep Oliver Marí, president de la CAEB i empresari
 Sr. Jaume Puig de la Bellacasa, director general de Comunicació i Relacions Institucionals
de l’empresa Sol Meliá
 Sr. Vicenç Rotger Rabassa, empresari, conseller delegat de l’empresa Distribuïdora
Rotger, SA
 Sr. Enrique Sala O’Shea, president de la Unió Professional de les Balears
Elegits pel Patronat (cooptats)
1997
 Conseller de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, actualment Sr. Cristóbal
Huguet Sintes
 Sra. Kerstin Englund, empresària
2004
 Sr. Llorenç Huguet i Rotger, exrector de la UIB i primer president de la FUEIB
 Sr. Miquel Lladó, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca,
Eivissa i Formentera

FORMACIÓ DE POSTGRAU I ESPECIALITZACIÓ DE LA UIB COFINANÇADA
PEL FONS SOCIAL EUROPEU I EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS, 20042005

Formació de postgrau i d’especialització
Objectiu 3 – eix 5: Formació d’investigadors
Títol del curs

Durada
(hores)

1. Curs de Tècnic en Estudis
d’Impacte Ambiental

195

Nre.
d’alumne
s
20

2. Especialista Universitari en
Enologia
3. Especialista Universitari en
Bioinformàtica

260

20

206

14

Directors

Dr. Gabriel
Moyà Niell i
Sr. Daniel
Ramon
Dr. Hipólito
Medrano
Dr. Jordi
Oliver, Dra.
Pilar Roca,
Dra.
Misericòrdia
Ramon, Dr.
José Aurelio

4. Especialista Universitari en
Bioquímica Ecològica i
Contaminació
5. Especialista Universitari en
Software Obert i Software
Lliure
6. Curs de Programació en
Llenguatge Java J2SDK
Orientat a Internet i Bases de
Dades
7. Especialista Universitari en
Formació d’Investigadors i
Desenvolupadors de les
Noves Tecnologies
8. Especialista Universitari en
Animació de Personatges 3D
per a Produccions
Audiovisuals
9. Curs d’Anàlisi del Risc
d’Inundació en Cursos
Mediterranis III
10. Especialista Universitari en
Anàlisi d’Aigües
Total

Castro
Dr. Antoni
Pons Biescas

265

17

214

14

Dr. Llorenç
Valverde

204

15

Dr. Miquel
Mascaró
Portells

256

16

Dr. Antoni
Bibiloni

385

14

Dr. Juan
Montes de Oca

196

17

285

12

Dr. Miquel
Grimalt i Sr.
Maurici Ruiz
Dr. Antoni
Costa

2.466

159

OTRI / departament de relació amb empreses
Pla d’actuació coordinat: vers la qualitat total dels serveis (MCYT. OTRI2003-0098-B-C0202)
Aquest és un projecte en col·laboració amb l’OSR de la UIB (del qual són els coordinadors) i
amb un termini de tres anys. Té tres línies d’actuació ben diferenciades, la més important de
les quals és la d’implantar un sistema de qualitat (ISO 9000 o EFQM) per a l’OSR de la UIB i
els departaments de relació amb empreses / OTRI i Comptabilitat de la FUEIB, amb
l’objectiu d’oferir un millor servei i evitar la duplicitat de feines.
Les altres dues línies es corresponen amb les activitats normals de les dues oficines. En
referència al departament de relació amb empreses / OTRI, es tracta de l’assessorament a les
empreses en la preparació de projectes, la transferència de tecnologia i difusió de la recerca
feta a la UIB.
Els objectius finals són: obtenir la certificació ISO 9000 de qualitat, augmentar el percentatge
de projectes de R+D+i empresarials i l’edició d’un catàleg actualitzat de serveis de la UIB.

Projecte UNIEMPRENDIA 2005
Aquest projecte té com a objectiu la creació d’una xarxa universitària de creació d’empreses
derivades acadèmiques. Per a això, i sota la coordinació de la Universitat de Santiago de
Compostel·la, es crearà un model comú de creació d’empreses i un servei de formació i
tutorització personalitzada per als millors projectes.
En aquest projecte hi participen quaranta universitats espanyoles.

Projectes de foment de la innovació i suport a les empreses
Pla d’actuació coordinat: foment de la I+D+I i la transferència de tecnologia en la indústria
del turisme (FIDITUR) (MCYT. OTRI2003-0105-B-C03-01)
Aquest projecte, també de tres anys, es fa en col·laboració amb l’Instituto Andaluz de
Tecnología (IAT) i la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULPCG). La FUEIB és la
coordinadora del projecte.
L’objectiu d’aquest projecte és impulsar la participació de les empreses del sector turístic en
activitats de R+D+i. Per això, es desenvoluparà un portal d’Internet que servirà com a nexe
d’unió i difusió de les activitats del projecte i els socis participants, amb la finalitat de
convertir-se en un portal tecnològic de les empreses turístiques.
Es fomentarà la participació de les empreses turístiques en projectes de recerca (dins la nova
línia prioritària del Pla nacional) i en projectes europeus, ja que se cerca constituir
agrupacions d’empreses amb problemàtiques comunes per aconseguir una massa crítica
suficient, difonent la informació sobre oportunitats de finançament i assessorant en la
preparació de les propostes de projectes. Se cercarà millorar les relacions entre el sistema
ciència-tecnologia-empresa organitzant reunions entre representants de totes les parts.

Participació en la xarxa pymERA
La FUEIB ha arribat a un acord de cooperació amb la Fundació IBIT (centre de contacte de la
xarxa pymERA) per ajudar-la a assolir els objectius marcats per a les Balears dins les
activitats de la xarxa. Per això, la Fundació IBIT s’encarregarà de donar suport a les PIME
que vulguin participar en projectes emmarcats dins la línia prioritària de les tecnologies de la
informació i les comunicacions, i la FUEIB, dins la resta de línies pioritàries. Es compartirà
una base de dades, creada per l’IBIT i mantinguda amb les dades aportades per la FUEIB.
La xarxa pymERA és una xarxa nacional promoguda pel Ministeri de Ciència i Tecnologia.
El seu objectiu és fomentar i facilitar la participació de les PIME espanyoles en el VI
Programa Marc i refermar la col·laboració amb universitats i centres d’innovació i tecnologia.

TURINNOVA 2 (Pla de consolidació i competitivitat de la PIME supraregional)
Com a continuació del projecte TURINNOVA, que es va desenvolupar amb èxit l’any passat
en col·laboració amb l’IAT, es presenta aquest any la segona fase del projecte supraregional
del Pla de consolidació i competitivitat de la PIME.
En aquesta segona fase finalitzarà l’adaptació de la metodologia de l’anàlisi del valor al sector
serveis, amb el desenvolupament d’una metodologia específica per al càlcul de despeses, que
es va identificar com la part més dificultosa del projecte.
A més, s’afegeixen
través de l’Instituto
que implantaran la
formades. En total,
hotels.

dues noves comunitats autònomes al projecte: Galícia i les Canàries, a
Tecnológico de Galicia i de la Fundación Universitaria de Las Palmas,
metodologia en cinc hotels de la seva regió, una vegada hagin estat
al projecte s’implantarà la metodologia de l’anàlisi del valor en vint

Xarxa d’antenes tecnològiques de les Illes Balears (DG Innovació)
Dins aquest programa, la FUEIB ha demanat un projecte per a la detecció de la demanda
tecnològica, mitjançant visites individualitzades, i la promoció de projectes de recerca
cooperatius entre les empreses del sector agroalimentari de les Illes Balears.

Tècnics de creació d’empreses (2)
Finançament per a la contractació de personal tècnic per a la creació d’empreses. Dues
persones finançades a mitja jornada.

Resultats









Publicació del Dossier Tecnològic de la UIB
Visites a grups d’investigadors per a la detecció de l’oferta tecnològica: 87
Desenvolupament de la nova web, i full de serveis del departament
Contractes UIB-empreses art. 83: 98
Visites a 38 noves empreses
Diagnòstics tecnològics realitzats en empreses: 39
Implantació d’eines de gestió de la innovació - anàlisi del valor: 6
Organització d’una jornada de transferència tecnològica en turisme

 Organització de la Xarxa d’Empreses Innovadores de les Illes Balears
 Organització de la jornada «Noves oportunitats en els desenvolupaments i la seguretat
alimentària a la UE»
 Organització d’una jornada de transferència de tecnologia de la UIB en el sector
agroalimentari
 Difusió de totes les ajudes a la R+D+i entre les empreses
 Difusió de les ofertes i demandes tecnològiques europees entre les empreses balears en
col·laboració amb CENEMES
 Organització d’una jornada d’estímul a la participació de les empreses en projectes de
R+D+I
 18 projectes presentats amb participació empresarial en convocatòries nacionals i
regionals
 Organització de 23 reunions investigadors-empreses
 Organització de 5 visites per a empreses als laboratoris de la UIB
 Suport en la creació de 5 empreses derivades de la UIB: Biogenia, SL, IBITEC, SL,
Sanifit, SL, Albatros Marine Technologies, SL, TAGRV, SL
 UNIEMPRENDIA: 2 empreses de la UIB entre les 25 finalistes d’entre les presentades
per les universitats espanyoles
 Assessorament a l’acord de col·laboració internacional de transferència de tecnologia
entre l’empresa ECOQUIMIC (Mallorca) i BITEKO AS (empresa noruega)
 Membre fundador del Centro de Gestión del Valor
 Membre del comitè tècnic AV-Aenor CT-144
 Negociació de l’acord de col·laboració amb l’empresa de capital de risc anglesa
Imprimatur Capital

CONTRACTES SIGNATS A L’EMPARA DE L’ARTICLE 83 DE LA LOU
Nombre de projectes: 110
Import total en euros: 1.693.169,65
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Experts universitaris
II Expert Universitari en Sistemes de Gestió
Empresarial Orientats a la Certificació
II Expert Universitari en Sistemes de Gestió
Ambiental

Crèdits Alumnes
12,5
1
12,5

1

I Expert Universitari en Dret de Família
II ExU en Relacions Laborals i Seguretat Social
I ExU en Estadística Aplicada a l'Economia
ExU en Economia de la Salut
TOTAL

12
10,4
13,2
10
70,6

81
23
17
60
183

Especialistes universitaris
Crèdits Alumnes
VII EU en Medicina Estètica: Aspectes Mèdics
24
43
VII EU en Medicina Estètica: Aspectes
21,5
38
Intervencionistes
EU en Gestió d'Empreses Financeres (2n any)
41,6
105
I EU en Gestió d'Empreses per a no Economistes
20,5
17
IX EU en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori
26,0
38
III EU en Cooperació per al Desenvolupament
25,0
38
IV EU en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi
25,0
13
Ambient
II EU en Tecnologia Educativa: Disseny d'Entorns
30,0
8
Tecnològics de Formació
I Especialista Universitari en Organització
20,0
5
d'Esdeveniments Corporatius
I Especialista Universitari en Direcció
30,0
1
d'Esdeveniments Corporatius
I EU en Dret Local
20
64
TOTAL 283,6
370

Màsters universitaris
Crèdits Alumnes
VII MU en Tecnologia Educativa: Disseny de
60
1
Materials i Entorns de Formació (a distància)
MU en Economia del Turisme i del Medi Ambient
60
12
VII MU en Medicina Estètica
57
36
XI MU en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i
52,4
44
Procediments Tributaris
X MU en Gestió Turística
54,0
25
V MU en Direcció d'Empreses de Serveis
57,5
24
VII MU en Salut Laboral: Higiene Industrial
25,0
18
VII MU en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi
55,0
9
Ambient
I MU en Organització i Direcció d'Esdeveniments
50,0
5
Corporatius
TOTAL 470,9
174

Altres cursos

Hores Alumnes

Curs per als majors de 25 anys
Tècniques d'inserció professional per a universitaris
Cooperació al desenvolupament. Conceptes bàsics
Els drets humans i situacions de conflicte al món
Logística per a ONG
Creació de pàgines web per a ONGD
La millora de la salut a través dels estils de vida
Relaxació i control de l'estrès
Curs de mobilització neuromeníngia
Fisioteràpia uroginecològica i coloproctològica
Taller de mobilització de pacients
Reducció d'estrès mitjançant l'atenció plena
Estil de vida i salut
Diploma en Integració Europea (5 cr. II c.)
Gestió del coneixement
Suport Vital Avançat per a Infermeria
Sistemes de gestió mediambiental de l'empresa
turística
V Escola de Química Teòrica
TOTAL
Nota: A partir del curs 2003-2004 les jornades, els
seminaris i congressos s'han gestionat des de la
Fundació General de la UIB.

235
20
20
20
40
40
20
20
20
50
20
30
20
80
10
20
35

188
45
36
30
15
30
44
14
23
15
10
14
30
38
27
30
21

40
740

7
617

11.2. Institut Mediterrani d'Estudis Avançats
L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) és un institut mixt entre la Universitat
de les Illes Balears (UIB) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), la
principal senya d'identitat del qual és l'èmfasi que posa en les aproximacions
interdisciplinàries a la investigació científica.
La missió de l'IMEDEA és contribuir a l'avenç del 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 abastar a través d'una investigació científica marcada per un plantejament global
només abordable des d’un punt de vista interdisciplinari, i subjecte a la persecució de
l’excel·lència en els distints àmbits científics en els quals l'IMEDEA treballa.
L'Institut està organitzat en dos departaments (Física Interdisciplinar i Recursos Naturals) i
altres línies d'investigació adscrites a la direcció.
L’any 2004 les dades numèriques han estat les següents:
PERSONAL
Professors d’investigació: 4
Investigadors científics: 7
Científics titulars: 7
Catedràtics: 10
Professors titulars: 9
Altres professors: 4
Personal laboral: 14
Investigadors contractats: 11
Personal laboral amb càrrec a projecte: 16
Becaris amb càrrec a projecte: 6
Becaris predoctorals: 36
Becaris postdoctorals: 3
Personal connex i de serveis (funcionaris): 11
Altres: 1
PROJECTES DE RECERCA
Unió Europea: 21
Pla nacional: 28
Altres: 6

INVESTIGACIÓ CONTRACTADA I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
Amb institucions públiques: 16

Amb empreses o institucions privades: 3
Cooperació internacional (convenis bilaterals): 5
CURSOS PER A POSTGRADUATS
Seminaris: 69
PUBLICACIONS
Science Citation Index (SCI): 106
No SCI: 15
Obres col·lectives (llibres): 32
Monografies: 2
CONGRESSOS I REUNIONS
a) Nacionals
Ponències: 3
Comunicacions: 5
Pòsters: 7
b) Internacionals
Ponències: 19
Comunicacions: 37
Pòsters: 30
Tesis doctorals llegides: 2
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INSTITUT MEDITERRANI D’ESTUDIS AVANÇATS

Director:
Dr. Joaquín Tintoré Subirana
Gerent:
Sra. Inmaculada Carbonell Boscá (fins a Abril)
Sra. Pilar Martín Bardón (des d’Abril)
Director Departament de Recursos
Naturals:
Dr. Damià Jaume
Director Departament de Física
Interdisciplinar:
Dr. Maximino San Miguel

1
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MEMÒRIA PER DEPARTAMENTS
1.- DEPARTAMENT DE FÍSICA INTERDISCIPLINÀRIA
2.- DEPARTAMENT DE RECURSOS NATURALS
2.1 Grup d’Oceanografia Interdisciplinària
2.3 Grup d’Evolució, Sistemàtica i Ecologia
3.- ÀREES ADSCRITES A DIRECCIÓ
3.1 Psicolingüística
4.- PERSONAL DE SERVEIS GENERALS

2
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DEPARTAMENT DE FÍSICA INTERDISCIPLINÀRIA
Director del Departament
Maximino San Miguel Ruibal
Investigadors de plantilla
Salvador Balle
Montserrat Casas
Pere Colet
Francesca Garciás
Emilio Hernández-García
Manuel Matías
Oreste Piro
Llorenç Serra
Tomàs Sintes
Raúl Toral
Personal Permanentment associat
Claudio Mirasso
Investigadors contractats i becaris postdoctorals
Gustavo Català
Cristóbal López
Víctor M. Eguíluz
Ernest Montbrió
Josep Mulet
Francesco d'Ovidio
Alessandro Scire

Becaris predoctorals i estudiants de tercer cicle
Pau Amengual
Jessica Arenas
Juan José Cerdá
Marzena Ciszak
Yanne Chembo
Iacyel G. da Silva
Luca Furfaro
Adrian Jacobo
Francesco Marino
Antonio Pérez
Nicolás Piro
Krzysztof Suchecki
Claudio Tessone
Idan Tuval
Raúl Vicente
3
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Personal de recolzament
Jordi Contestí
Ainhoa Huici
Pascual López
Ana Tous

Visitants i sabátics
Changsong Zhou
D. Centola
Judit Schneider
Konstantin Klemm
M.A. Rodríguez
Mathias Sandulescu
Prof. Jürgen Kurths
Prof. Ulrike Feudel

Institute of Physics, Universität Potsdam.
Columbia U., EEUU de Amèrica.
Universität Potsdam, Alemania.
Interdisciplinary Centre for Bioinformatics, Universität
Leipzig, Alemania.
I.Física de Cantabria, CSIC-UIB, España.
U. Oldenburg, Alemania.
Institut für Physik, Universität Potsdam.
Universität Potsdam, Alemania

4
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LÍNIES DE RECERCA
• Sistemes complexes: Física estadística i no lineal.
• Óptica cuàntica i no lineal. Informació cuántica.
• Dinàmica de dispositius optoelectrónics.
• Física de estructures de semiconductor. Nanociència.
• Dinàmica de fluids i fluids geofísics.
• Biofísica y fenòmens no lineals en fisiologia.
• Models de cooperació basats en agents. Dinàmica de sistemes socials.
PROJECTES
Finançats per la UE
COLET, P., MIRASSO, C. OCCULT. Optical Chaos Communications Using Laserdiode Transmitters. V Programa Marco. Unión Europea. IST-2000-29683. (2001 2004).
SAN MIGUEL, M. QUANTIM. Quantum Imaging. V Programa Marco. Unión
Europea. IST-2000-26019. (2001 - 2004). Co-financiado por el Gobierno Central
mediante
la
Acción
Especial
BFM2001-4180-E
(2002
2004).
SAN MIGUEL, M. VISTA. VCSELs for Information Society Technology Applications.
V Programa Marco. Unión Europea. RTN1-1999-00279. (2000 - 2004).
SAN MIGUEL, M. EXYSTENCE. The network of excellence for complex systems.
Network of Excellence (NoE). V Programa Marco. Unión Europea. IST-2001-32802.
(2002 - 2004).
SAN MIGUEL, M. Physics of Risk. Proyecto plan COST. V Programa Marco. Unión
Europea. COST ACTION P10. (2003 - 2005)

Finançats pel Govern espanyol i altres entitats públiques
BALLE, S. LACAVER. Láseres y amplificadores de cavidad vertical para
comunicaciones ópticas y procesado óptico de señal. Plan Nacional de I+D. Gobierno
Central (CICYT). TIC2002-04255-C04-03. (2002 - 2005).
HERNÁNDEZ E. Procesos de transporte, campos de velocidades y análisis de
estructuras oceánicas mediante imágenes de satélite. Plan Nacional I+D. Gobierno
Central (CICYT). REN2001-0802-C02-01/MAR. (2001 - 2004).
HERNÁNDEZ, E. Dynamical systems approach to ocean transport. Acción Integrada
Hispano-Alemana. Gobierno Central (CICYT). HA2003-0146. (2004 - 2005).
MATÍAS, M.A., TORAL, R. Sincronización en sistemas físicos y biológicos. Plan de
I+D. Gobierno Central (CICYT). BFM2001-0341-C02-01 y BFM2001-0341-C02-02.
(2001 - 2005).
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MARTÍNEZ, V. Dinámica de unidades no lineales que interactúan mediante redes
complejas. Acción Integrada Hispano-Alemana. Gobierno Central (CICYT). HA 2003
0077. (2004 - 2005).
MARTÍNEZ, V. Leyes de escala y topología de redes funcionales cerebrales. Acción
Especial. Gobierno Central (CICYT). BFM2002-12792-E. (2004 - 2005).
SAN MIGUEL, M. CONOCE. Cooperación y fenómenos no lineales en sistemas
complejos extendidos. Programa Nac. Promoción General del Conocimiento. Gobierno
Central (CICYT). BFM2000-1108. (2001 - 2004).
SAN MIGUEL, M. CONOCE II. Cooperación y Fenómenos no lineales en sistemas
Complejos Extendidos 2. Plan Nacional de I+D. Gobierno Central (CICYT). FIS200400953.
(2004
2007).
TORAL, R. Fenómenos emergentes en redes biológicas con interacciones complejas.
Plan Nacional de I+D. Gobierno Central (CICYT). FIS2004 05073 C04 03. (2004 2006).

Finançats per altres organismes
MARTÍNEZ, V. Network Topolgy and the Dynamics of Complex NEtworks. Proyecto
de I+D. National Science Foundation-USA. (2004 - 2005).
SAN MIGUEL, M. STOCHDYN. Stochastic dynamics: fundamentals and applications.
European Science Foundation. (2002 - 2007).
SAN MIGUEL, M. Efectos constructivos del ruido en sistemas dinámicos y sistemas
extendidos. Cooperación CSIC-CONICET. CSIC. 2002AR0012. (2002 - 2004).

Projectes de recerca aplicada i desenvolupament
BALLE, S. Desarrollo de un sensor de frente de onda de Hartmann-Shack en
configuración abierta. Convenio. Instituto Balear de Oftalmología. (2003 - 2004).

Altres
PIRO, O. Dynamics Days 2004. Ayuda a la investigación: Preparación de congreso.
Gobierno Balear. (2004 - 2004).
SAN MIGUEL, M. Grupo de Investigación competitivo de Física Interdisciplinar.
Ayuda a la investigación. Gobierno Balear. (2002 - 2004).
SAN MIGUEL, M. Colaboración Física Interdisciplinar IMEDEA-Dpto Filosofia UIB.
Ayuda a la investigación. Gobierno Balear. (2002 - 2005).
CONFERÈNCIES I CONGRESSOS
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Conferències convidades
BALLE, S. Excitable phenomena, spatial structures and cavity solitons in optical
systems, Dynamic Days 04, en Palma de Mallorca, España. Del 1/9 al 30/9.
CASAS, M. Quantum Entanglement and Information Measures. Medyfinol'04: XIV
Meeting on Noneqilibrium Statistical Mechanics and nonlinear physics. La Serena,
Chile. Del 6/12 al 6/12.
CASAS, M. Entanglement and q-information measures. 30 years of quantum many
body in Spain: Looking into the future Peñíscola (Castellón, España). Del 24/9 al 25/9.
COLET, P. Noise sustained patterns in nonlinear optics. SPIE International Symposium
on Fluctuations and Noise. Fluctuations and noise in Photonics and Quantum Optics II,
Maspalomas (Gran Canaria, España). Del 25/5 al 28/5.
COLET, P. Optical communications with synchronized chaotic lasers. XX Encuentros
Científicos del Mediterráneo. Fotónica: ciencia y tecnologia de la luz, Maón (Menorca,
España). Del 26/9 al 28/9.
HERNÁNDEZ-GARCÍA, E. Searching for manifolds in the Mediterranean Sea: Some
simple dynamical systems approaches. Conferencia invitada en el 'London
Mathematical Society Meeting on Scalar mixing in fluid flows and mappings', Bristol
(Reino Unido). Del 4/5 al 4/5.
HERNÁNDEZ-GARCÍA, E. Biological dynamics in stirred fluids: Logistic growth and
beyond. Conferencia invitada en "Verhulst 200 on Chaos", Bruselas (Bélgica). Del 16/9
al 18/9.
HERNÁNDEZ-GARCÍA, E., LÓPEZ, C. Pattern formation in a model of bugs that live,
reproduce, and cluster. MEDYFINOL'04: XIV Meeting on Nonequilibrium Statistical
Mechanics and Nonlinear Physics, La Serena, Chile. Del 7/12 al 7/12.
MARTÍNEZ, V. Complexity and social networks. Complexity and Healthcare
Management, Bilbao (España). Del 9/5 al 9/5.
MARTÍNEZ, V. Complex networks in Physics, Biology and Sociology. Mind and
Complexity, El Escorial (España). Del 2/8 al 6/8.
MARTÍNEZ, V. Cross-correlations in brain functional networks. SINCROREDES,
Barcelona
(España).
Del
21/10
al
22/10.
MATÍAS, M. Sincronización en redes. SINCROREDES, Barcelona, España. Del 21/10
al 22/10.
PIRO, O. Advection and chiral-symmetry breaking. Statistical Mechanics, Chaos And
Condensed Matter Theory (4th Giovanni PALADIN Memorial), Roma, Italia. Del 22/9
al 24/9.
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SAN MIGUEL, M. Opinion dynamics in neighbourhood models and complex networks.
Workshop on Multiagent systems: Swarms, Ecology and Society. Max-Plank-Institute
for Physics of Complex Systems (MPIPKS) in Dresden, Alemania,. Del 29/8 al 3/9.
SAN MIGUEL, M. Models of Opinion Dynamics. "MEDYFINOL04", La Serena
(Chile). Del 6/12 al 10/12.
TORAL, R. A Fokker-Planck Description for Parrondo’s games. Workshop Control in
Games and Ratchets. Toledo, España. Del 28/4 al 1/5.

Organització de Congressos
CARTWRIGHT, J., GEISEL, T., PIRO, O. XXIV Dynamics Days Europe 2004.
Organización de la vigésimo cuarta edición de la conferencia anual Dynamics Days
Europe, celebrado en Palma de Mallorca (España). Del 13/9 al 17/9.
MATIAS, M. NDES2004. 12th International IEEE Workshop on Nonlinear Dynamics
of Electronic Systems, Évora (Portugal). Del 9/5 al 13/5.
SAN MIGUEL, M. Fluctuations and Noise in Quantum Optics. Miembro del Comité de
Programa de "Fluctuations and Noise in Quantum Optics", part of Fluctuations and
Noise 2004, Gran Canaria (España). Del 24/5 al 30/5.
SAN MIGUEL, M. Fotónica: Ciencia y tecnología de la luz. Miembro del Comité
Científico de “Fotónica: Ciencia y tecnología de la luz”. Menorca (España).Del 26/9 al
28/9.
SAN MIGUEL, M. Verhulst 200 on chaos. Miembro del Comité Científico de
“Verhulst 200 on chaos”, Bruselas (Bélgica). Del 16/9 al 18/9.

Comunicacions orals a congressos
AMENGUAL, P. Parrondo's games and the zipping algorithm. Workshop Control in
Games and Ratchets. El Escorial, España. Del 28/4 al 1/5.
AMENGUAL, P., TORAL, R. Parrondo's games and the zipping alghoritm. SPIE
International Symposium on FLuctuations and Noise. Noise in Complex Systems and
Stochastic Dynamics. Maspalomas (Gran Canaria, España). Del 25/5 al 28/5.
BALLE, S. Cross-gain modulation in brad-area vertical-cavity surface-emitting optical
amplifiers. VISTA meeting (Firenze, Italia). Del 16/4 al 17/4.
BALLE, S. Spatio-temporal dynamics in VCSOAs: excitable waves (I); Modelling
passive mode-locking in electrically driven VECSELs(O); Analytical approximation for
gain and refractive index spectra of VC-SELs, COST 288 meeting, en Roma (Italia).
Del 18/10 al 20/10.
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CHEMBO, Y., COLET, P., GASTAUD, N., LARGER, L. Simultaneous fast-scale
hyperchaos and slow-scale periodicity in delayed optical systems. Dynamic Days 2004,
Palma de Mallorca, España. Del 13/9 al 17/9.
CHEMBO, Y., COLET, P., GASTAUD, N., LARGER, L. Optical chaos cryptography
using in semiconductor lasers with electro-optical feedback. School and Workshop on
Dynamical Systems and Applications, Porto (Portugal). Del 3/5 al 8/5.
CHEMBO, Y., COLET, P., GASTAUD, N., LARGER, L. Noise and relaxation
behavior in semiconductor lasers with electro-optical feedback. Reunión semianual
proyecto OCCULT (Bangor, País de Gales). Del 4/3 al 6/3.
CISZAK, M. Dynamical mechanism of anticipated synchronization in excitable
systems. School and Workshop on Dynamical Systems and Applications, Porto,
Portugal. Del 3/5 al 7/5.
COLET, P. Phase and polarization synchronization in vectorial oscillators. 3rd Network
Meeting, Red Temática Non-Linear Dynamics of Spatio-temporal Self-organization.
Barcelona, España. Del 5/2 al 7/2.
D'OVIDIO, F. Finite-Size Lyapunov Exponents and mixing in the Mediterranean sea.
European Geophysical Union, 1st General Assembly, Nice, Francia. Del 25/4 al 30/4.
D'OVIDIO, F. Macroscopic dynamics of networks of globally coupled oscillators with
parameter mismatch. EXYSTENCE Thematic Institute Collegium Budapest Institute of
Advanced Study Budapest, Hungría. Del 12/6 al 28/6.
D'OVIDIO, F. Mesoscale mixing and transport in the Mediterranean Sea by Finite-SizeLyapunov-Exponent calculations. Dynamics Days 2004, Palma de Mallorca, España.
Del 13/9 al 17/9.
EGUÍLUZ, V.M. Opinion Formation in Heterogeneous Neighborhoods. Workshop on
Central Issues for Agent Modelling, Crete (Grecia). Del 14/7 al 18/7.
EGUÍLUZ, V.M., TORAL, R., SAN MIGUEL, M. Globalization, cultural drift and
social networks. Second Conference of the European Social Simulation Association
ESSA'04, Valladolid (España). Del 13/10 al 16/10.
LÓPEZ, C., HERNÁNDEZ-GARCÍA, E. Agregación en modelos de individuos con
interacciones no locales. Charla presentada en III Jornades de la Red Temática
"Nonlinear Dynamics of Spatio-Temporal Selforganization", Barcelona, España .Del
5/2 al 7/2.
MARINO, F., FARFARO, L., BALLE, S. Cross-gain modulation in vertical-cavity
semiconductor lasers, European Semiconductor Laser Workshop 04, en Säro (Suecia).
Del 1/1 al 31/12.
MATÍAS, M., GOMILA, D., COLET, P. Localized structures in a nonlinear optical
cavity: temporal instabilities and excitability. Charla presentada en III Jornadas de la
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Red Temática "Nonlinear Dynamics of Spatio-Temporal Selforganization", Barcelona,
España. Del 5/2 al 7/2.
MATÍAS, M., GOMILA, D., COLET, P. Inestabilidades temporales y excitabilidad en
estructuras localizadas en cavidades ópticas no lineales. Nolineal 2004, Toledo, España.
Del 1/6 al 4/6.
MULET, J. BALLE, S. Modelling passive mode-locking in electrically-driven verticalexternal-cavity surface-emitting lasers. COST 288 & COST P11, Roma, Italia. Del
18/10 al 20/10.
MULET, J., MOERK, J. Modelling external-cavity mode-locked semiconductor lasers.
Mini-symposium on mode-locked lasers. WIAS-HHI Berlin, Alemania. Del 22/3 al
23/3.
MULET, J., MOERK, J., KROH, M. Identification of amplitude and timing jitter in
external-cavity mode-locked semiconductor lasers. CLEO/IQEC San Francisco, EEUU
de América. Del 16/5 al 20/5.
SCIRÈ, A., TUVAL, I., EGUÌLUZ, V. Dynamic Modeling of the Electric transportation
Network. Dynamics Days 2004. Palma de Mallorca, España. Del 13/9 al 17/9.
SCOTTO, P., COLET, P., SAN MIGUEL, M. All optical processing of images in type
II SHG. Reunión Quantim, (Glasgow, Escocia). Del 4/4 al 7/4.
SERRA, L. Modeling of spin-orbit coupling effects in semiconductor quantum dots.
CECAM workshop on modeling of self-assembled semiconductor nanostructures
(Lyon, Francia). Del 28/6 al 30/6.
TESSONE, C.J. Neighborhood models of minority opinion spreading. The 10th
International Conference on Computing in Economics and Finance. Amsterdam,
Holanda. Del 6/7 al 8/7.
TESSONE, C.J., TORAL, R. Finite size effects in fashion spreading. COST Meeting,
Creta, Grecia. Del 23/7 al 23/7.
TORAL, R. Anticipated Synchronization. Conferencia presentada en la 3rd Network
Meeting, Red Temática Non-Linear Dynamics of Spatio-temporal Self-organization.
Barcelona, España. Del 5/2 al 7/2.
TORAL, R., AMENGUAL, P., MANGIONI, S., ABBOTT, D., ALLISON, A.G. An
exact description of Parrondo's games as a ratchet. SPIE International Symposium on
Fluctuations and Noise. Noise in Complex Systems and Stochastic Dynamics.
Maspalomas (Gran Canaria, España). Del 25/5 al 28/5.
TUVAL, I., CARTWRIGHT, J., PIRO, O. Right Hand - Left Hand. Dynamic Days
2004, Palma de Mallorca, España. Del 13/9 al 17/9.
VICENTE, R. Simple Interpretation of the Dynamics of Two Mutually Coupled Lasers
with Detuning. SPIE 2004, San Jose (EEUU de América). Del 28/1 al 28/1.
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VICENTE, R. Dynamics of Mutually Coupled VCSEL’s. SPIE 2004, San Jose (EEUU
de América). Del 28/1 al 28/1.
ZAMBRINI, R., GOMILA, D., COLET, P., SAN MIGUEL, M. Non-classical behavior
in multimode and disordered transverse structures in OPO. Reunion QUANTIM
(Glasgow, Escocia). Del 4/4 al 7/4.

Pósters presentats a congressos
AMENGUAL, P. Discrete ratchets and Parrondo’s games. Non-Equilibrium Phenomena
and Phase Transitions in Complex Systems. Bayreuth, Alemania. Del 28/9 al 2/10.
CHEMBO, Y., GASTAUD, N., COLET, P., LARGER, L. Coexistence of fast-scale
hyperchaos and slow-scale periodicity in delayed optical systems. 8th Experimental
Chaos Conference, Florencia (Italia). Del 14/6 al 17/6.
D’OVIDIO, F. Microscopic features of yeast cell metabolism revealed by macroscopic
forcing. Póster presentado en Dynamics Days 2004, Palma de Mallorca (España). Del
13/9 al 17/9.
D'OVIDIO, F. Synchronization and complex collective dynamics in metabolic
oscillations of yeast cells. Póster presentado en el WORKSHOP 5 of the ESF
Programme "REACTOR", Praga, República Checa. Del 2/9 al 6/9.
D'OVIDIO, F., FERNÁNDEZ, V., HERNÁNDEZ-GARCÍA, E., LÓPEZ, C. FiniteSize Lyapunov Exponents of surface velocity data of the mediterranean sea. Póster
presentado en las III Jornadas de la Red Temática "Nonlinear Dynamics of SpatioTemporal Selforganization", Barcelona (España). Del 5/2 al 7/2.
GOMILA, D., MATÍAS, M., COLET, P. Dynamical instabilities and excitability
regime in Kerr cavity solitons. XX Encuentros cientificos del Mediterráneo. Fotónica:
ciencia y tecnología de la luz. Maón, Menorca (España). Del 26/9 al 28/9.
MULET, J., BALLE, S., SONDERMANN, M., ACKEMANN, T. Polarization and
transverse mode dynamics in vertical-cavity surface-emitting lasers. XX Encuentros
cientificos del Mediterráneo. Fotónica: ciencia y tecnología de la luz. Maón, Menorca
(España). Del 26/9 al 28/9.
MULET, J., KROH, M. On the mechanisms governing the repetition rate of modelocked semiconductor lasers. CLEO/IQEC 2004, San Francisco, EEUU de América.
Del 16/5 al 16/5.
MULET, J., MOERK, J. Numerical investigations on the performance of externalcavity mode-locked semiconductor lasers. SPIE- Photonics Europe, Strasbourg, Francia.
Del 26/4 al 30/4.
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MULET, J., MOERK, J., KROH, M. Performance of external-cavity mode-locked
semiconductor lasers. XX Encuentros cientificos del Mediterráneo. Fotónica: ciencia y
tecnología de la luz. Maón, Menorca (España). Del 26/9 al 28/9.
PEREZ, T., MIRASSO, C., VICENTE, R., COLET, P. Synchronization of Chaotic
Semiconductor Lasers and its Applications to Optical Communications. XX Encuentros
cientificos del Mediterráneo. Fotónica: ciencia y tecnología de la luz. Maón, Menorca
(España). Del 26/9 al 28/9.
SCHNEIDER, J.G., FERNÁNDEZ, V., HERNÁNDEZ-GARCÍA, E. Water exchanges
in the upper Western Mediterranean: Seasonal variability and transport routes. Póster
presentado en la 1st General Assembly of the European Geosciences Union. Niza
(Francia). Del 25/4 al 30/4.
SCHNEIDER, J.G., FERNÁNDEZ, V., HERNÁNDEZ-GARCÍA, E. Routes of
transport of passive particles in the Mediterranean. Póster presentado en la 1st General
Assembly of the European Geosciences Union. Niza (Francia). Del 25/4 al 30/4.
SCIRÈ, A. Self- and Cross-Correlation Phenomena in Two-Mode Semiconductor Ring
Laser. SPIE-Photonics Europe 2004 Conference EPE103-Semiconductor Laser
Dynamics - Estrasburgo (Francia). Del 26/4 al 30/4.
SCIRÈ, A., TESSONE, C.J., COLET, P. Dynamics of Coupled Self-Pulsating
Semiconductor Lasers. Dynamics Days 2004, Palma de Mallorca, España. Del 13/9 al
17/9.
SCIRÈ, A., TESSONE, C.J., COLET, P. Dynamics of Laterally-Coupled Self-Pulsating
Semiconductor Lasers. XX Encuentros cientificos del Mediterráneo. Fotónica: ciencia y
tecnología de la luz. Maón, Menorca (España). Del 26/9 al 28/9.
SCOTTO, P., COLET, P., SAN MIGUEL, M. All optical processing of images in type
II Second Harmonic Generation. XX Encuentros cientificos del Mediterráneo. Fotónica:
ciencia y tecnología de la luz. Maón, Menorca (España). Del 26/9 al 28/9.
SINTÉS, T., CERDÀ, J.J. Stiff polymer adsorption: onset to pattern recognition. BIFI –
2004, Zaragoza (España). Del 11/2 al 13/2.
TORAL, R., MIRASSO, C., MAYOL, C. On the derivation of amplitude equations for
nonlinear oscillators subject to arbitrary forcing. Póster presentado en las III Jornadas de
la Red Temática "Nonlinear Dynamics of Spatio-Temporal Selforganization",
Barcelona (España). Del 5/2 al 7/2.
VICENTE, R. Dynamics of Mutually Coupled Semiconductor Lasers. XX Encuentros
cientificos del Mediterráneo. Fotónica: ciencia y tecnología de la luz. Maón, Menorca
(España). Del 26/9 al 28/9.

Assitència a congressos
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AMENGUAL, P., COLET, P., SAN MIGUEL, M., TORAL, R. SPIE International
Symposium on Fluctuations and Noise. Gran Canaria (España). Del 25/5 al 28/5.
AMENGUAL, P., CISZAK, M., COLET, P., D'OVIDIO, F., HERNÁNDEZ-GARCÍA,
E., LÓPEZ, C., MARTINEZ, V., MATIAS, M., TORAL, R. III Jornadas de la Red
Temática "Nonlinear Dynamics of Spatio-Temporal Selforganization", Barcelona
(España). Del 5/2 al 7/2.
CASAS, M. Las mujeres y la Física- CSIC- Madrid (España). Del 1/10 al 1/10.
CASAS, M., HERNÁNDEZ-GARCIA, E., SAN MIGUEL, M., TESSONE, C.J.,
TORAL, R. EDYFINOL'04: XIV Meeting on Nonequilibrium Statistical Mechanics and
Nonlinear Physics. La Serena, Chile. Del 6/12 al 10/12.
CHEMBO, Y. 8th Experimental Chaos Conference. Florencia (Italia). Del 14/6 al 17/6.
CHEMBO, Y. School and Workshop on Dynamical Systems and Applications. Porto
(Portugal). Del 3/5 al 8/5.
CHEMBO, Y. SPIE Photonics Europe 2004. Strasbourg, (Francia). Del 26/4 al 30/4.
CHEMBO, Y. Summer School on New Concepts in Photonics and Optical
Communications. Dijon, Francia. Del 21/6 al 25/6.
CHEMBO, Y., D'OVIDIO, F., TUVAL, I., SCIRÈ, A., TESSONE, C.J., PIRO, O.,
CISZAK, M., MARINO, F. Dynamics Days 2004, Palma de Mallorca (España). Del
13/9 al 17/9.
COLET, P., MIRASSO, C., MATIAS, M., MULET, J., PÉREZ, T., SAN MIGUEL, M.,
VICENTE, R., SCIRÉ, A. Fotónica: Ciencia y tecnologia de la llum. XX Encuentros
cientificos del Mediterráneo. Fotónica: ciencia y tecnología de la luz. Maón, Menorca
(España). Del 26/9 al 28/9.
D'OVIDIO, F., LÓPEZ, C. European Geosciences Union, 1st General Assembly, Niza,
Francia. Del 25/4 al 30/4.
EGUÍLUZ, V.M., SAN MIGUEL, M., TESSONE, C., TORAL, R. Physics of RISK,
COST P10 Workshop. Nyborg, Dinamarca. Del 17/4 al 20/4.
EGUÍLUZ, V.M. The Agent 2004 Conference on Social Dynamics: Interaction,
Reflexivity and Emergence. Chicago IL (EEUU de América ). Del 4/10 al 6/10.
GOMES, I., TUVAL, I. Winter School on Recent Trends in Nonlinear Science,
Mallorca (España). Del 2/2 al 6/2.
HERNÁNDEZ-GARCÍA, E. Minisymposium on "Interaction of Biological Growth and
Mixing Processes in Fluids", Oldenburg (Alemania). Institute for Chemistry and
Biology of the Marine Environment, Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg
(Alemania). Del 29/1 al 29/1.
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HERNÁNDEZ-GARCÍA, E. London Mathematical Society Meeting on scalar mixing
in fluid flows and mappings, Bristol (Reino Unido). Department of Mathematics,
Bristol University (Reino Unido). Del 4/5 al 4/5.
HERNÁNDEZ-GARCÍA, E. Verhulst 200 on Chaos, Bruselas (Bélgica). Del 16/9 al
18/9.
MATÍAS, MANUEL. Nolineal2004, Toledo. Del 1/6 al 4/6.
SINTÉS, T. Biology after the genome: a physical view. BIFI - 2004, Zaragoza, España.
Del 11/2 al 13/2.
TORAL, R., AMENGUAL, P. Control in Games and Ratchets, Toledo (España). Del
28/4 al 1/5.

PUBLICACIONS
Articles en revistes internacionals SCI
AGUIRRE, J., D'OVIDIO, F., SANJUÁN, M. Control of chaotic transients: Yorke's
Game of Survival. Physical Review E 69: 016203 (1-5).
AMENGUAL, P., ALLISON, A., TORAL, R., ABBOTT, D. Discrete-time ratchets, the
Fokker-Planck equation and Parrondo's Paradox. Proceedings Of The Royal Society Of
London Series A 460: 2269-2284.
BOUZAT, S., WIO, H.S., MINDLIN, G. Characterization of spatiotemporal chaos in an
inhomogeneous active media. Physica D 199: 185-193.
CALVO, O., CHIALVO, D.R., EGUILUZ, V.M., MIRASSO, C., TORAL, R.
Anticipated synchronization: a metaphorical linear view. Chaos 14: 7-11.
CARTWRIGHT, J.H.E., GARCÍA-RUIZ, J.M., PIRO, O., SAINZ-DÍAZ, C.I.,
TUVAL, I. Chiral Symmetry Breaking during Crystallization: An Advection-Mediated
Nonlinear Autocatalytic Process. Physical Review Letters 93 (3): 035502 (1-4).
CERDÀ, J.J., SINTÉS, T., SORENSEN, C.M., CHAKRABARTI, A. Kinetics of phase
transformation in depletion driven colloids. Physical Review E 70: 011405.
CERDÀ, J.J., SINTÉS, T., SORENSEN, C.M., CHAKRABARTI, A. Structure Factor
scaling in colloidal phase separation. Physical Review E 70: 051405.
CHEMBO, Y., COLET, P., GASTAUD, N., LARGER, L. Effect of parameter
mismatch on the synchronization of electrooptical intensity laser hyperchaos. Physical
Review E 69: 056226-1-15.
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CISZAK, M., TORAL, R., MIRASSO, C. Coupling and feedback effects in excitable
systems: anticipated synchronization (Review paper). Modern Physics Letters B 18:
1135-1155.
DANCKAERT, J., PEETERS, M., MIRASSO, C., SAN MIGUEL, M.,
VERSCHAFFELT, G., ALBERT, J., NAGLER, B., UNOLD, H., MICHALZIK, R.,
GIACOMELLI, G., MARIN, F., UNOLD, H. Stochastic polarization switching
dynamics in Vertical-Cavity Surface Emitting Lasers: Theory and Experiment. IEEE
Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 10: 911-917.
DE MONTE, S., D'OVIDIO, F., MOSEKILDE, E., CHATÉ, H. Noise-induced
macroscopic bifurcations in globally-coupled chaotic units. Physical Review Letters 92:
254101 (1-4).
D'OVIDIO, F., FERNÁNDEZ, V., HERNÁNDEZ-GARCIA, E., LÓPEZ, C. Mixing
structures in the Mediterranean Sea from Finite-Size Lyapunov Exponents. Geophysical
Research Letters 31: L17203.
GOMILA, D., COLET, P.,OPPO, G.,SAN MIGUEL, M. Nucleation droplets and darkring cavity solitons in asymmetric bistable nonlinear optical systems. Journal of Optics
B: Quantum and Semiclassical Optics 6: S265-S270.
GOMILA, D., ACKEMANN, T., GROSSE-WESTHOFF, E., COLET, P.; LANGE, W.
Secondary bifurcations of hexagonal patterns in a nonlinear optical system: alkali metal
vapor in a single-mirror arrangement. Physical Review E 69: 036205 (1-12).
HACHAIR, X., BARLAND, S., FURFARO, L., BALLE, S., TREDICCE, J.R.,
BRAMBILLA, M., MAGGIPINTO, T., PERRINI, I.M., TISSONI, G., LUGIATO, L.A.
Cavity solitons in broad-area vertical-cavity surface-emitting lasers below threshold.
Physical Review A 69: 043817 (1-13).
HERNÁNDEZ-GARCÍA, E., LÓPEZ, C. Clustering, advection and patterns in a model
of population dynamics. Physical Review E 70: 016216 (1-11).
LÓPEZ, C. Clustering transition in a system of particles self-consistently driven by a
shear flow. Physical Review E 70: 066205.
LÓPEZ, C., HERNÁNDEZ-GARCIA, E. Fluctuations impact on a pattern-forming
model of population dynamics with non-local interactions. Physica D 199: 223-234.
LÓPEZ, C., PUGLISI, A. Continuum description of finite-size particles advected by
external flows. The effect of collisions. Physical Review E 69: 046306 (1-6).
MARINO, F., BALLE, S. Experimental study of a broad area vertical-cavity
semiconductor optical amplifier. Optics Communications 231: 325-330.
MARINO, F., CATALAN, G., SANCHEZ, P., BALLE, S., PIRO, O. Thermo-optical
canard-orbits and excitable limit cycles. Physical Review Letters 92: 073901 (1-4).
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MAYOL, C., TORAL, R., MIRASSO, C. Derivation of amplitude equations for
nonlinear oscillators subject to arbitrary forcing. Physical Review E 69: 066141.
MIRASSO, C.R., VICENTE, R., COLET, P., MULET, J., PÉREZ, T. Synchronization
Properties of Chaotic Semiconductor Lasers and Applications to Encryption. Comptes
Rendus de l'Académie de Sciences, Physique 5: 613-622.
MULET, J., MIRASSO, C., HEIL, T., FISCHER, I. Synchronization scenario of two
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6: 97-105.
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Resonant Activation Problem. Physica A 342. Pág.: 1-8.
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and Scale-Invariant Dynamics of Perturbations in Delayed Chaotic Systems. Physical
Review Letters 92: 204101 (1-4).
SCIRÈ, A., COLET, P., SAN MIGUEL, M. Phase Synchronization and Polarization
Ordering of Globally Coupled Oscillators. Physical Review E 70: 035201(R) (1-4).
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transition states in the polarization switching of vertical-cavity surface-emitting lasers.
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Dynamics of Semiconductor Lasers with Mutual Optoelectronic Coupling. IEEE
Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 10: 936-943.
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Neighborhood models of minority opinion spreading. European Physical Journal B 39:
535-544.
TORAL, R. On the nonextensivity of the long range X-Y model. Journal of Statistical
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ZIMMERMANN, M.G., EGUÍLUZ, V.M., SAN MIGUEL, M. Co-evolution of
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Articles en revistes no SCI
CISZAK, M.F., TORAL, R., BALLE, S. Dynamical mechanism of anticipating
synchronization in excitable systems. Physical Review Letters 93: 114102 (1-4).
HERNÁNDEZ-GARCIA, E., LÓPEZ, C. Sustained plankton blooms under open
chaotic flows. Ecological Complexity 1: 253-259.
HERNÁNDEZ-GARCIA, E., LÓPEZ, C. Bichos que se reproducen y amontonan, y su
descripción macroscópica. Revista Española de Física 18: 49-52.
SCIRÈ, A., MULET, J., MIRASSO, C.R., SAN MIGUEL, M. Modeling of VerticalCavity Surface Emitting Lasers: State of The Art and New Results. Invited Review, Alta
Frequenza Vol. 15. Pág.: 21-26.
VICENTE, R. Dynamics of Mutually Coupled Semiconductor Lasers. Memoria de
Investigación. Universidad de las Islas Baleares, 2004.

Llibres i capítols de llibres
AMENGUAL, P., TORAL, R. Parrondo’s games and the zipping algorithm. Proc. SPIE
Noise in Complex Systems and Stochastic Dynamics II (eds. Z. Gingl, J. M. Sancho, L.
Schimansky--Geier & J. Kertesz). Vol. 5471. Pág.: 203-212.
ÁLVAREZ, A., HERNÁNDEZ-GARCIA, E., TINTORÉ, J. On the topographic
rectification of ocean fluctuations. Instabilities and Nonequilibrium Structures VII &
VIII, edited by Orazio Descalzi, Javier Martínez, and Enrique Tirapegui. Pág.: 133-139.
EGUILUZ, V.M., HERNÁNDEZ-GARCÍA, E., PIRO, O. Boundary-forced spatial
chaos. Instabilities and Nonequilibrium Structures VII & VIII, edited by Orazio
Descalzi, Javier Martínez, and Enrique Tirapegui. Pág.: 205-212.
MONTAGNE, R., HERNANDEZ-GARCIA, E. On some localized solutions of coupled
Ginzburg-Landau equations. Instabilities and Nonequilibrium Structures VII & VIII,
edited by Orazio Descalzi, Javier Martínez, and Enrique Tirapegui. Pág.: 273-279.

Proceedings
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MULET, J., MOERK, J. Numerical investigations on the performance of externalcavity mode-locked semiconductor lasers. SPIE Proccedings, Physics and Simulation of
Optoelectronic Devices XII 5452-70.
TANG, S., CHIANG, M., LIU, J-M., VICENTE, R., MIRASSO, C.R. Experimentally
Observed Dynamical Characteristics of Mutually Coupled Semiconductor Lasers With
or Without Optoelectronic Feedback. SPIE Proccedings, Physics and Simulation of
Optoelectronic Devices XII 5349: 319-330.
VICENTE, R., MIRASSO, C.R. Dynamics of Mutually Coupled VCSEL’s. SPIE
Proceedings, Physics and Simulation of Optoelectronic Devices XII 5349: 331-338.
VICENTE, R., MULET, J., SCIAMANNA, M., MIRASSO, C.R. Simple Interpretation
of the Dynamics of Mutually Coupled Semiconductor Lasers with Detuning. SPIE
Proceedings, Physics and Simulation of Optoelectronic Devices XII 5349: 307-318.
Monografies
EGUÍLUZ, V.M., TORAL, R., SAN MIGUEL, M. Redes Complejas en la Dinámica
Social. INGURUAK, Revista vasca de Sociología y Ciencia Política. Vol. Monográfico
en Compl.
ESTANCIES Y ACTIVITATS REALITZADES EN ALTRES CENTRES.
ASISTÈNCIA A CURSOS.
AMENGUAL, P. Summer School :’Models for Complex Systems in Human and Social
Sciences’. Lyon, Francia. Del 17/7 al 31/7.
CASAS, M. Instituto de Física -Universidad de La Plata (Argentina). Del 2/2 al 18/2.
CASAS, M. Instituto de Física -Universidad de La Plata (Argentina). Del 1/12 al 5/12.
CASAS, M. Instituto de Física -Universidad de La Plata (Argentina). Del 12/12 al
15/12.
CHEMBO, YANNE. Georgia-Tech Lorraine, Metz (Francia). Visita colaboración
centífica. Del 22/3 al 24/3.
CHEMBO, YANNE. Technical University of Darmstadt (Alemania). Visita
colaboración científica. Del 2/8 al 6/8.
D'OVIDIO, F., LÓPEZ, C. Department of Physics, Eotvos University of Budapest,
Hungría. Del 12/11 al 20/11.
D'OVIDIO, F. SPEC, CEA Saclay, Francia. Hosted by H. Chate. Del 8/3 al 12/3.
D'OVIDIO, F. Dept. of Chemistry, Univ. of Copenhagen, Dinamarca. Experimentos de
sincronización en oscilaciones metabólicas de levaduras. Del 6/8 al 31/8.
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HERNÁNDEZ-GARCIA, E. Visita al Institute for Chemistry and Biology of the
Marine Environment, Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg (Alemania). Del 28/1
al 30/1.
HERNÁNDEZ-GARCIA, E. Center for Nonlinear Studies, Los Alamos National
Laboratory, EEUU de América. Colaboracion con Z. Neufeld en efectos de flujo de
fluido en procesos químicos y biológicos. Del 29/6 al 13/7.
HERNÁNDEZ-GARCIA, E. University of Bristol. Department of Mathematics,
University of Bristol, Reino Unido (Prof. Wiggins group). Del 3/5 al 5/5.
HERNÁNDEZ-GARCIA, E. Estancia en el Institute of Physics, Universitat Potsdam
(Alemania). Del 1/11 al 3/11.
MARTÍNEZ, V. Scale-free brain functional networks. Interdisciplinary Centre for
Bioinformatics, University Leipzig, Leipzig (Alemania). Del 24/3 al 24/3.
MATÍAS, M. Nonlinear Dynamics Group, University of Potsdam, Alemania. Del 2/9 al
9/9.
MATÍAS, M. Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden,
Alemania. Del 9/9 al 19/9.
MIRASSO, C. Electrical Engineering Department, UCLA, Los Angeles (EEUU de
América). Del 1/8 al 31/7.
PIRO, O. Rockefeller University, New York, NY, EEUU de América. Del 26/1 al 28/2.
TESSONE, C.J. Nonlinear Dynamics Group - Institut für Physik der Universität
Potsdam, Alemania. Del 26/3 al 15/8.
TUVAL, I. Department of Physics, The University of Arizona, EEUU de América. Del
15/5 al 1/9.
TUVAL, I. Laboratory of Mathematical Physics, The Rockefeller University, New
York, EEUU de América. Del 10/8 al 1/9.
TUVAL, I. Dynamical Systems and Control Group, Department of Mechanical
Engineering, University of California, Santa Barbara, EEUU de América. Del 1/6 al 4/6.
VICENTE, R. Electrical Engineering Department, University of California at Los
Angeles, UCLA, EEUU de América. Del 28/1 al 31/6.
$/75(6$&7,9,7$76'¶,19(67,*$&,Ï
Reunions de treball
CASAS, M. Reunión qrupo especializado de Información Cuántica- Barcelona- UPC,
Barcelona, España. Del 10/6 al 10/6.
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COLET, P. Reunión QUANTIM. Glasgow (Escocia). Del 4/4 al 7/4.
COLET, P., CHEMBO, Y. Reunion semianual proyecto OCCULT. Bangor (País de
Gales). Del 4/3 al 6/3.
DUARTE, C.M., MATÍAS, M., HERNÁNDEZ-GARCÍA, E., MARTÍNEZ, V.
Network Analysis of Genetic Structures. Taller de discusión sobre la aplicación de
análisis de redes para el análisis de estructura genética a distintos niveles, UIB,
Mallorca, España. Del 24/2 al 24/2.
MATIAS, M. NEST-PATHFINDER Information and Brokerage event. Reunión
informativa de la iniciativa PATHFINDER dentro de NEST en el VI Programa Marco.
Bruselas, Bélgica Del 2/3 al 2/3.
MULET, J., BALLE, S. Modelling passive mode-locking in electrically-driven verticalexternal-cavity surface-emitting lasers. Presentacion oral y reuniones de trabajo sobre
fotónica en el IMEDEA. Del 14/10 al 14/10.
SAN MIGUEL, M, TORAL, R, EGUÍLUZ, V., TESSONE, C.J. WG2 COST-Meeting
The Physics of Risk. Panormo, Creta (Grecia). Del 23/7 al 27/7.
Comisions editorials i revisions de publicacions
BALLE, S. Editorial Advisory Board Optics Communications. Editorial Advisory
Board de la revista Optics Communications.
MATÍAS, M. Editorial Board Mathematical Biosciences and Engineering. Miembro del
Editorial Board de la revista "Mathematical Biosciences and Engineering" http://math.
asu. edu/~mbe.

ACTIVITATS DOCENTS I DE DIVULGACIÓ
Cursos i seminaris impartits a altres centres
CASAS, M. Separabilidad y entrelazamiento en estados cuánticos bipartitos.
Universidad de Córdoba (Argentina). Del 16/2 al 16/2.
D'OVIDIO, F. Transport and mixing in the Mediterranean Sea by finite size Lyapunov
exponents calculation. Department of Physics, Eotvos University of Budapest, Hungria.
Del 17/11 al 17/11.
HERNÁNDEZ-GARCIA, E. Plankton models in chaotic flows. Seminario en el
Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment, Carl von Ossietzky
Universität, Oldenburg (Alemania). Del 29/1 al 29/1.
HERNÁNDEZ-GARCIA, E. Pattern formation in a model of bugs that live, reproduce,
and cluster. Seminario impartido en el Center for Nonlinear Studies, Los Alamos
National Laboratory, EEUU de América. Del 6/7 al 6/7.
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HERNÁNDEZ-GARCIA, E. Pattern formation in a model of bugs that live, reproduce,
and cluster. Seminario impartido en el Institute of Physics and Center for the Dynamics
of Complex Systems de la Universidad de Potsdam (Alemania). Del 2/11 al 2/11.
LÓPEZ, C. Pattern formation in a model of bugs with neighborhood-dependent rates.
Department of Physics, Eotvos University of Budapest, Hungría. Del 17/11 al 17/11.
MARTÍNEZ, V. Scale-free brain functional networks. Departamento de Fisica e
Ingeniería Nuclear, Universitat Politécnica de Cataluña, Barcelona (España). Del 17/3 al
17/3.
MATÍAS, M. Localized structures in a nonlinear optical medium: temporal instabilities
and excitability. seminario invitado en el "Nonlinear Dynamics Group" de la
Universidad de Potsdam, Alemania. Del 8/9 al 8/9.
MATÍAS, M. Localized structures in a nonlinear optical medium: temporal instabilities
and excitability. seminario invitado en el Max Planck Institute for Complex Systems,
Dresden, Alemania. Del 15/9 al 15/9.
MATÍAS, M. Localized structures in a nonlinear optical medium: temporal instabilities
and excitability. seminario invitado en el Grupo de Óptica de la Universidad de
Salamanca, España. Del 15/10 al 15/10.
SERRA, L. Spin-orbit coupling effects in semiconductor quantum dots. Seminario
departamental, Departamento de Fisica Teorica, Universidad de Ginebra, Suiza. Del
30/4 al 30/4.
SERRA, L. Spin-orbit effects in semiconductor quantum dots. Seminario departamental,
Departamento de Estructura y Constituyentes de la Materia, Universidad de Barcelona,
España. Del 7/9 al 7/9.
VICENTE, R. Simple Interpretation of the Dynamics of Two Mutually Coupled Lasers
with Detuning, Electrical Engineering Department, UCLA. Los Angeles, EEUU de
América. Del 9/2 al 9/2.
VICENTE, R. Dynamics of Mutually Coupled VCSEL's, Electrical Engineering
Department, UCLA. Los Angeles, EEUU de América. Del 14/6 al 14/6.

Seminaris IMEDEA
ABERG, S. Mathematical Physics, Lund University, Suecia. Quantum Chaos in
Interacting Many-Body Systems. 21/4.
AMENGUAL, P. DFI, IMEDEA (CSIC-UIB). Parrondo's games and the zipping
algorithm. 21/4.
CHEMBO, Y. DFI, IMEDEA (CSIC-UIB). Hyperchaotic breathers in delayed optical
systems. 21/7.
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CHATE, H. Service de Physique de l'Etat Condensé, CEA, Sclay, France. Langevin
equations with multiplicative noise: efficient integration. 22/9.
COLET, P. DFI, IMEDEA (CSIC-UIB). Nuredduna. 14/7.
CISZAK, M. DFI, IMEDEA (CSIC-UIB). Dynamical mechanism of anticipating
synchronization in excitable systems. 23/1.
D'OVIDIO, F. DFI, IMEDEA (CSIC-UIB). Surface mixing of the Mediterranean sea by
Finite Size Lyapunov Exponent calculation. 3/3.
FEUDEL, U. Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment, Carl von
Ossietzky U., Alemania Turing patterns in simple models for biogeochemical processes
in marine sediments. 8/11.
FISCHER, I. Institute of Applied Physics, Semiconductor Optics Group, Darmstadt
University of Tech., Alemania. Nonlinear Emission Dynamics of Semiconductor
Lasers: From Complex Behavior to its Control and Utilization. 28/10.
FRONCZAK, A. Faculty of Physics, Warsaw University of Technology, Polonia.
Structural properties of random networks with hidden variables. 7/7.
FRONCZAK, P. Faculty of Physics, Warsaw University of Technology, Polonia.
Control and synchronization of chaotic systems with different number of degrees of
freedom. 17/6.
FURFARO, L. DFI, IMEDEA (CSIC-UIB). Modal dynamics in semiconductor lasers:
Bulk vs Quantum Well devices. 28/4.
GÁMEZ, A. University of Potsdam, Alemania. Isomapping El Niño. 9/12.
GARRIDO, P.L. Dpto Electromagnetismo y Física de la Materia, Universidad de
Granada, España. Entropía de No-Equilibrio. 8/9.
GUNTON, J.D. Physics Department, Lehigh University, EEUU de América.
Condensation of Globular Proteins from Solution. 29/9.
GUTIÉRREZ, J.M. Dpto. de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación,
Universidad de Canta, Méjico. Modelización, Sincronización y Predicción con Redes
Neuronales. Caos de Baja Dimensión y Meteorología. 1/12.
HERNÁNDEZ-GARCÍA, E. DFI, IMEDEA (CSIC-UIB). On some nonlinear
phenomena appearing in plankton models in chaotic flows. 25/2.
HEISS, W.D. Department of Physics, University of Stellenbosch, Sudáfrica. The
physical significance of exceptional points. 30/6.
KAISER, M. International University Bremen, Germany. Organization, Robustness,
and Development of cortical networks. 24/6.
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KLEMM, K. (University of Leipzig, Alemania) and ZIMMERMANN, M. (Universidad
de Buenos Aires, Argentina). Jam Session on Complex Networks. 21/9.
KORNETA, W. Faculty of Physics, Technical University, Radom, Polonia. Noiseinduced transmission of information by stochastic resonance in electronic Chua’s circuit
operating in chaotic regime. 13/10.
KROLIKOWSKI, W. Laser Physics Centre, Australian National University, Australia.
Spatial optical solitons in photorefractive crystals. 23/6.
KURTHS, J. Universität Potsdam, Alemania. Synchronization Analysis in Systems with
Complicated Topology by means of Recurrence Plots. 9/11.
LOPEZ, R. Departement de Physique Theorique, Université de Genève, Suiza.
Nonequilibrium transport in quantum dots in the Kondo regime. 8/6.
LOUIS, E. Departamento de Fisica Aplicada, Universidad de Alicante, España.
Sincronizacion en redes regulares y complejas de celulas excitables. 27/10.
LUEERSSEN, D. Research Laboratory of Electronics, Massachusetts Institute of
Technology. Thermal Profiling of Photonic Devices: Insights into their Internal
Working. 9/1.
MARINO, F. DFI, IMEDEA (CSIC-UIB). Nonlinear phenomena in Vertical-Cavity
Semiconductor Optical Amplifiers. 17/12.
MARTIN, V. Departamento de Fisica Teorica I, Universidad Complutense de Madrid,
España. Aging in high-frequency dynamics of structural glasses. 28/10.
MATÍAS, M. DFI, IMEDEA (CSIC-UIB). Localized structures in a Kerr medium:
temporal instabilities and excitability. 11/2.
MONTBRIÓ, E. Universidad de las Isalas Baleares. Synchronization of two interacting
populations of oscillators. 23/11.
MULET, J. IMEDEA (CSIC-UIB). Passive mode-locking in semiconductor lasers.
31/3.
MULET, J. IMEDEA (CSIC-UIB).
Semiconductor Lasers. 26/5.

Modeling

External-Cavity

Mode-locked

MUÑOZ, M.A. Dep. de Electromagnetismo y Estructura de la Materia, Universidad de
Granada, España. Teoría Estocástica de la Sincronización. 18/2.
NAZMITDINOV, R. Departamento de Física, UIB. Hidden symmetries in two-electron
quantum dots. 24/3.
NESTERENKO, V. Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Moscú. Non-dipole
electron modes in atomic clusters: implementation of two-photon procesess. 8/7.
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OPPO, G.-L. Department of Physics, University of Strathclyde, Glasgow, Escocia.
Spatial Structures in the Presence of Modulated Backgrounds. 19/5.
PAZÓ, D. Max Planck Institut für Physik komplexer Systeme, Dresden (Germany).
Pinning force in active media. 17/12.
RINI, M. Lawrence Berkeley Natl. Lab. , Berkeley, California, EEUU de América.
Femtosecond Mid-Infrared Spectroscopy of Elementary Photoinduced Reactions. 25/11.
ROATI, G. European Laboratory for Nonlinear Spectroscopy (LENS), Universita di
Firenze (Italia). Dynamics of Fermi gases in periodic potentials. 9/6.
ROHLF, T. Max-Planck Institute for Mathematics in the Sciences, Leipzig, Alemania.
Morphogenesis by Coupled Regulatory Networks. 14/12.
ROZENFELD, A. Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Scale-free networks on
Euclidean lattices. 19/3.
SANCHEZ, D. Departement de Physique Theorique, Universite de Gèneve, Suiza.
Magnetic-field asymmetries in nonlinear mesoscopic transport. 2/6.
SANTAGIUSTINA, M. Dipartimento di Ingegneria dell Informazione Universita di
Padova, Italia. Raman scattering and its applications to optical amplification. 11/5.
SCIRE, A. DFI, IMEDEA (CSIC-UIB). Dynamic Modeling of the Electric Power
Network. 16/6.
SOMMA, R. Los Alamos National Laboratory, New Mexico, EEUU de América.
Entanglement and Quantum Phase Transitions. 23/6.
SUCHECKI, K. DFI, IMEDEA (CSIC-UIB). Influence of network disorder and degree
distribution on voter model dynamics. 7/4.
TESSONE, C.J. DFI, IMEDEA (CSIC-UIB). Finite size effects in noise driven systems:
From neural systems to fashion spreading. 20/5.
TESSONE, C.J. DFI, IMEDEA (CSIC-UIB). Neighborhood models of minority opinion
spreading. 10/3.
TORAL, R. DFI, IMEDEA (CSIC-UIB). La física dels sistemes complexos, o perquè
no es varen creure els francesos que hi hagués un atac al pentàgon l'11 de setembre.
18/2.
TORAL, R. DFI, IMEDEA (CSIC-UIB). La colectividad Phi-Canónica. 17/3.
TUVAL, I. (IMEDEA). Right Hand - Left Hand. 7/10.
UDALTSOV, V. Laboratorie d'Optique P. M. Duffieux, Universite de Franche-Comte,
Francia. Some aspects on security of chaos-based communications. 2/11.
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VICENTE, R. DFI, IMEDEA (CSIC-UIB). Nonlinear Dynamics of Mutually Coupled
Semiconductor Lasers. 20/10.
VILLALOBO, A. Instituto de Investigaciones Biomédicas, CSIC y Universidad
Autónoma de Madrid, España. The calcium signal and the regulation of ErbB receptors.
12/5.
ZAMBRINI, R. DFI, IMEDEA (CSIC-UIB). Computational Nonlinear and Quantum
Optics , Department of Physics , University of. Optical angular momentum. 5/5.
ZHOU, C. Institute of Physics, University of Potsdam, Germany. Complex network
synchronization: a bridge from structure to function. 17/11.

Conferències de divulgació
COLET, P. Usos del caos: comunicaciones secretas. Conferencia divulgativa en la sede
del IMEDEA en Esporles, dentro de la Semana de la Ciencia. Del 5/11 al 5/11.
COLET, P. Usos del caos: Comunicaciones secretas. Conferencia divulgativa en el
Instituto de Educación Secundaria Berenguer d'Anoia (Inca, Mallorca, España) dentro
de la Semana de la Ciencia. Del 10/11 al 10/11.
COLET, P. Usos del caos: Comunicaciones secretas. Conferencia divulgativa en el
Instituto de Educación Secundaria Guillem Cifre de Colonya (Pollença, Mallorca,
España) dentro de la Semana de la Ciencia. Del 12/11 al 12/11.
TORAL, R. Rumores, canvios de opinión y física de los sistemas complejos.
Conferencia divulgativa en el Instituto de Educación Secundaria Son Pacs (Palma de
Mallorca, España) , dentro de la Semana de la Ciencia. Del 10/11 al 10/11.
TORAL, R. Rumores, canvios de opinión y física de los sistemas complejos.
Conferencia divulgativa en el Instituto de Educación Secundaria Ses Estaciones (Palma
de Mallorca, España), dentro de la Semana de la Ciencia. Del 8/11 al 8/11.

VISITES
Visita Dres. Ester Serrao y Gareth Pearson (Univ. Algarve, Portugal). Participación en
Reunión de trabajo "Network Analysis of Genetic Structures". Del 24/2 al 24/2.
Visita de Judit Schneider, Universidad Potsdam (Alemania). J. Schneider ha colaborado
con E. Hernandez y V. Fernandez en identificacion de estructuras lagrangianas y
procesos de transporte en simulaciones del Mediterraneo. Del 14/6 al 18/6.
Visita de Mathias Sandulescu, Univ. Oldenburg (Alemania). Colaboración con C.
Lopez y E. Hernandez-Garcia en dinamica de fluidos y aplicaciones oceanograficas. Del
4/11 al 24/11.
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Visita de Prof. Jürgen Kurths, Univ. Potsdam (Alemania). Del 7/11 al 10/11.
Visita de Prof. Ulrike Feudel, Univ. Potsdam (Alemania). Del 7/11 al 10/11.
Visita de C. Zhou, Univ. Potsdam (Alemania). Del 15/11 al 20/11.
Visita de Judit Schneider, Univ. Potsdam (Alemania). Colaboración con E. HernandezGarcia y V. Fernandez en temas de transporte en el oceano. Del 22/11 al 27/11.
Visita de Miguel Angel Rodríguez, Instituto de Física de Cantabria, (CSIC-UC,
España). Del 24/11 al 26/11.
Visita de D. Centola, Columbia U. (EEUU de América). Victor M. Eguiluz. Del 24/11
al 28/11.
Visita de Konstantin Klemm, U. Leipzig (Alemania). Del 25/11 al 1/12.

26

,0('($

GRUP D’OCEANOGRAFIA INTERDISCIPLINÀRIA (GOI)
Investigadors de plantilla
Agustí Requena, Susana
Alvarez Díaz, Alberto
Duarte Quesada, Carlos M.
Gomis Bosch, Damia
Jacob Escauriaza, Marta
Jaume Llabrés, Damià
Lalucat Jo, Jorge
Marba Bordalba, Núria
Montserrat Tomás, Sebastiá
Morales Nin, Beatriz
Moreno Castillo, Isabel
Oro de Rivas, Daniel
Rosselló Mora, Ramón
Terrados Muñoz, Jorge
Tintoré Subirana, Joaquín
Tortosa Martorell, Enrique
Investigadors contratactats i becaris postdoctorals
Agawin, Nona
Arcos Pros, Jose Manuel
Basterrechea Oyarzabal, Gotzon
Bertolero, Albert
Deudero Company, Salud
Flexas, Maria del Mar
Gonzalez Forero, Manuela
Palmer, Miquel
Serrano Larraz, David
Tovar Sánchez, Antonio

Becaris predoctorals i estudiants de tercer cicle
Alonso Laita, Patricia
Ballesteros Martínez, Francisca
Barrón Esquiroz, Cristina
Box Centeno, Antoni
Calleja Cortés, María de LLuch
Díaz Almela, Elena
Doménech Sánchez, Antonio
Fernández López, Vicente
Ferrer Sanz, Maria Inmaculada
Garau García, Bartolomé
García González, Ana María
García Martínez, Micaela
Garcias Bonet, Neus
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González Roberts, Tania
Hiadlgo Roldan, Manuel
Jordi Ballester, Antoni
Llabrés Comamala, Moira
Louzao Arsuaga, Maite
Marcos Moreno, Marta
Medina Pons, Fco. Javier
Rodríguez Delgado, Virginia
Urdiain Asensio, Mercedes
Viedma Gil de Vergara, Covadonga

Personal de recolzament
Afán Asensio, Isabel
Árnaiz Igarza, Yasmina
Bauza Ribot, Maria del Mar
Fornés Horrach, Antonia
García-Valdés Pukkits
Hendriks, Iris Eline
Igual Gómez, Jose Manuel
Martínez, Lorena Lidon
Martínez Castillo, Regino
Martínez Ledesma, Miguel
Moranta Mesquida, Joan Josep
Morey Verd, Juan Gabriel
Roig Broman, Daniel
Ruíz Frau, Ana
Santiago Domenech, Rocío
Solís Sanchís, Javier Jesús
Tomás Olague, Javier
Tugores Ferrá, Pilar

Visitants i sabàtics
Dachs, Jordi
Gordon, John D.
Liu, Philip
Martínez Daranas, Beatriz
Olsen, Yngvar
Onken, Reiner
Serrao, Ester & Person, Gareth
Tavechia, Giacomo
Torres, Borja

IIAAQB, CSIC
SAMS, Escocia
Cornell University, EEUU de América
I. Oceanología de la Habana, Cuba
Profesor Visitant, SNTEF, Noruega
Professor Sabàtic, MEC
U. Algarve, Portugal
U. of Kent, Reino Unido
Ocenogràfic, Valencia
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LÍNIES DE RECERCA

































Anàlisi molecular de comunitats microbianes de sediments marins.
Gestió de dades oceanogràfiques.
Acoblament entre l’ecosistema litoral i els ecosistemes adjacents (terrestres, mar
obert, atmosfera).
Acústica submarina. Problemes de classificació i detecció de fons.
Adaptacions evolutives i aspectes del comportament dels peixos.
Anàlisi de forma en els peixos.
Analitzar la variació i els factors que determinen la producció biològica a l’oceà.
Aspectes de biologia de peixos: edat, creixement, fisiologia (neurologia, òrgans
sensorials) i maduresa.
Biodiversidad y funcionament de ecosistemas bentònics dominats per
macroalgues.
Biosistemàtica i biogeografia del bentos marí.
Determinació de la importància dels processos biològics oceànics en els cicles
biogeoquímics.
Dinàmica de mesoescala: circulació 3D i conseqüències mediambientals.
Dinàmica de poblacions marines, demografia, ecologia de la conservació.
Distribució i producció del plàncton fotosintètic. Taxes de creixement i de
pèrdues de les seves poblacions.
Ecobiologia pesquera: distribució, abundància, i relacions amb els paràmetres
ambientals.
Ecologia de angiospermes marines.
Ecologia d’espècies invasores.
Ecologia d'ecosistemes litorals: producció biològica dels ecosistemes litorals,
xarxes tròfiques, processos, destí de la producció.
Ecologia marina, relacions tròfiques en peixos, isòtops estables, reserves marines.
Estudi de la resistència dels ecosistemes litorals a la pertorbació: modelització,
predicció la seva recuperació, factors que la governen, i paper de l’activitat
humana sobre l’ecosistema litoral.
Estudi de ritmes endógens en peixos.
Evaluació del efecte de la contaminació acústica en peixos.
Genòmica de bacteris extremòfils.
Gestió de recursos litorals.
Hidrodinàmica costera: estabilitat de platges, influència de la Posidonia oceànica
en els corrents litorals.
Implicacions del balanç metabòlic pelàgic en el cicle del carboni global.
Integració dels processos litorals a nivell global: Paper dels ecosistemes litorals
com a components del Sistema Terra.
Interacció del soroll atmosfèric amb la circulació termohalina.
Interaccions de la circulació marina a escala local, regional i global
(Mediterrània Occidental). Simulacions de gran escala i efectes topogràfics
locals a canyons.
Microbiologia i ecologia d’ambients salins extrems.
Oceanografia costanera i gestió del litoral: circulació a la plataforma, intercanvis
plataforma-talús.
Ones gravitatòries atmosfèriques i oceàniques: ones de plataforma i internes,
ressonància en ports.
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Paper de l’oceà en la variabilitat climàtica: estudi de processos físics mitjançant
models de caixes. Influència de fenòmens climàtics sobre l’oceà.
Paper de les comunitats litorals a l’ecosistema (efectes sobre els cicles d’elements,
efectes sobre els corrents i l’onatge).
Pesca artesanal al Mediterrani. Pesca recreativa.
Plancton, gestió costanera, esculls artificials.
Relacions isotópiques en xarxes trófiques mediterrànies.
Sistemàtica bacteriana.
Taxonomia de crustacis. Coves anquihalines. Comunitats hiperbèntiques de
crustacis. Crustacis d’aigües subterrànies continentals.
Tècniques objectives d’anàlisi espacial de dades geofísiques.
Teixits calcificats dels peixos: microestructura i composició.
Visualització 3D de dades oceanogràfiques per a la interpretació científica i la
gestió mediambiental.
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PROJECTES
Finançats per la UE
AGUSTÍ, S. MARBEF. Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning. Network of
Excellence (NoE), VI Programa Marco. Unión Europea. GOCE-CT-2003-505446.
(2004 - 2009).
ÁLVAREZ, A, TINTORÉ, J. MERSEA. Marine Environment and Security for the
European Area. VI Programa Marco. Unión Europea. SIP3-CT-2003-502885. (2004 2008).
BASTERRECHEA, G. SEED. Life cycle transformations among HAB species, and the
environmental and physiological factors that regulate them. Specific Targeted Research
Projects (STREP). Unión Europea. STREP FP6-2003-Global-2. (2004 - 2007).
DUARTE, C.M. M\&M's. Monitoring and Managing of European Seagrass Beds. V
Programa Marco. Unión Europea. EVK3-CT-2000-00044. (2001 - 2004), cofinanciado
por el Gobierno Central (CICYT) mediante la Acción Especial REN2000-3091CE/MAR. (2001 - 2004).
DUARTE, C.M. EUROTROPH. Nutrients Cycling and the Trophic Status of Coastal
Ecosystems. V Programa Marco. Unión Europea. EVK3-CT-2000-00040. (2001 2004), cofinanciado por el Gobierno Central (CICYT) mediante las Acciones Especiales
REN2000-3116-CE/MAR (2001 - 2004) y REN2001-4977-E (2002 - 2004).
DUARTE, C.M. MedVeg. Effects of nutrient release from Mediterranean fish farms on
benthic vegetation in coastal ecosystems. V Programa Marco. Unión Europea. Q5RS2001-02456. (2001 - 2004), cofinanciado por el Gobierno Central (CICYT) mediante la
Acción Especial REN2002-10001-E/MAR (2003 - 2004).
DUARTE, C.M. MARBEF. Marine Biodiversity and Ecosystem Function. Network of
Excellence (NoE). VI Framework Program, CE. GOCE-CT-2003-505446. (2004 2009).
DUARTE, C.M, ORO, D., TINTORÉ, J. LIFE Posidonia. Protección de las praderas de
Posidonia en LICs de Baleares. Programa LIFE. Unión Europea. LIFE
2000/NAT/E/7303. (2001 - 2005).
GOMIS, D. ESEAS-RI: European Sea Level Service – Research Infrastructure. V
Programa Marco. Unión Europea., EvR1-CT-2002-40025. (2002 - 2005), cofinanciado
por el Gobierno Central (CICYT) mediante la Acción Especial REN2002-10918E/MAR. (2002 - 2005).
JAUME, D. MARBENA. Creating a long term infrastructure for Marine Biodiversity
Research in the Eurpean economic area and the newly associated states. V Programa
Marco. Unión Europea. EVR1-CT-2002-40029. (2003 - 2005).
MORALES NIN, B. IBACS. Integrated Approach to the Biological Basis of Age
Estimation in Commercially Important Fish Species. V Programa Marco. Unión
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Europea QQLRT-2001-01610 (2002 - 2005); Acción Especial para el Estudio integrado
de las bases biológicas de estimación de la edad con otolitos en dos especies de interés
comercial, merluza (Merluccius merluccius) y bacalao (Gadus morhua). Gobierno
Central (CICYT) REN2002-11018-E MAR. (2003 - 2005).
MORALES NIN, B. TACADAR. Towards accreditation and certification of age
determination of aquatic resources. Acción concertada. Unión Europea. G5CA-CT2002-01891. (2002 - 2006).
ORO, D. Conservación de la gaviota de Audouin en el Delta del Ebro. Programa LIFE.
Unión Europea. LIFE NAT 2002/0502. (2003 - 2005).
ORO, D. DISCBIRD. Effects of changes in fishery discarding rates on seabird
communities. V Programa Marco. Unión Europea. Q5RS-2001-00839. (2001 - 2005).
ORO, D. Estudio Fenológico de la Gaviota de Audoin. Programa LIFE. Unión Europea.
LIFE02 NAT/E/8612. (2004 - 2004).
ROSSELLÓ-MORA, R. MARBEF. Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning.
Network of Excellence (NoE), VI Programa Marco. Unión Europea. GOCE-2003505446. (2004 - 2009).
ROSSELLÓ-MORA, R. MARINE GENOMICS. Implementation of high-throughput
genomic approaches to investigate the functioning of marine ecosystems and the
biology of marine organisms. Network of Excellence (NoE), VI Programa Marco.
Unión Europea. GOCE-CT-2004-505403. (2004 - 2008).
TINTORÉ, J. SOFT. Satellite-based Ocean ForecasTing project. V Programa Marco.
Unión Europea. EVK3-CT-2000-00028 (2001 - 2004), cofinanciado por el Gobierno
Central (CICYT) mediante la Acción Especial REN2001-3982-E/MAR (2001 - 2004).
TINTORÉ, J.MFSTEP Mediterranean ocean Forecasting System: Toward
Environmental Predictions. V Programa Marco. Unión Europea. EVK3-CT-2002-00075
(2003 - 2006), cofinanciado por el Gobierno Central (CICYT) mediante la Acción
Especial REN2002-12249-E (2003 - 2006).
TINTORÉ, J. STRATEGY. New Strategy of monitoring and management of HABs in
the Mediterranean Sea. V Programa Marco. Unión Europea. EVK3-CT-2001-00046.
(2001 - 2004).

Finançats pel Govern espanyol i altres entitats públiques
AGUSTÍ, S. PELAGIA. Mortalidad de fitoplancton en el Mediterráneo Occidental:
Participación en campañas PELAGIA 2003 y 2004. Acción Especial. Gobierno Central
(CICYT). REN-2002-10606E/MAR. (2003 - 2004).
AGUSTÍ, S. AE COCAII. Flujo de Carbono en la Región Canaria: Modificaciones
Campaña COCA-II. Acción Especial. Gobierno Central (CICYT). REN2002-12284-E.
(2004 - 2005).
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AGUSTÍ, S. BLADE-2. Mortalidad del Fitoplancton en el Atlántico Norte:
participación en Campaña BLADE-2. Acción Especial. Gobierno Central (CICYT).
REN2002-12346-E/MAR. (2004 - 2005).
AGUSTÍ, S. RODA. Remolinos oceánicos y deposicion atmosferica: efectos biológicos
y biogeoquímicos en aguas superficiales del océano Atlantico Este. Plan Nacional de
I+D. Gobierno Central (CICYT). CTM2004-06842-CO3-02. (2004 - 2007).
ÁLVAREZ, A. CORMORAN:Desarrollo de una plataforma de observación
oceanográfica movil y autónoma. Plan Nacional de I+D. Gobierno Central (CICYT).
REN2003-07787-C02-01. (2003 - 2006).
DEUDERO, M.S. Influencia de los factores ambientales sobre la estrategia reproductora
y evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus, L. 1758) y especies afines en
aguas de las Baleares. Plan Nacional de I+D. Gobierno Central (CICYT). REN200301176. (2004 - 2007).
DUARTE, C.M. ICEPOS. Interacciones Complejas en el ecosistema pelágico del
Océano Sur: Desentrañando la paradoja antártica. Plan Nacional de I+D. Gobierno
Central (CICYT). REN2002-04165-C03-02. (2002 - 2005).
DUARTE, C.M. Estructura clonal de poblaciones de macrófitos marinos. Acción
Integrada Hispano-Lusa. CSIC. (2004 - 2006).
DUARTE, C.M. Regulación de la producción, crecimiento y mortalidad del
Fitoplancton Antártico. Acción Especial. Gobierno Central (CICYT). REN2002-10871E. (2003 - 2005).
DUARTE, C.M. Desarrollo de nuevas técnicas de detección temprana de estrés de
angiospermas marinas: actividad meristemática. Proyecto Intramural nº 200430E014..
CSIC. (2004 - 2006).
GARCÍA-VALDÉS, E. Análisis de secuencias multilocus en estudios de taxonomía,
filogenia y evolución de Pseudomonas. Plan Nacional de I+D. Gobierno Central
(CICYT). CGL2004-00838. (2004 - 2007).
GOMIS, D. BIOMEGA. Relación entre procesos físicos y biogeoquímicos asociados a
sistemas hidro-dinámicos de mesoescala en el Mar de Alborán. Plan Nacional de I+D.
Gobierno Central (CICYT). REN2002-04044-C02-01. (2002 - 2005).
GONZÁLEZ, M. Estructuración, demografía y conservación de la comunidad de aves
marinas en el Mediterráneo Occidental: comparación con otras comunidades. Plan
Nacional de I+D. Gobierno Central (CICYT). REN2002-00450. (2002 - 2005).
JACOB, M. Oportunidades de innovación en el sector turístico balear. Acción Especial.
Gobierno Balear. (2004 - 2004).
JAUME, D. Biodiversidad Marina en Ambientes Costeros Extremos: Prospección
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Faunística de las Cuevas Anquialinas de las Baleares, Canarias, y Levante Ibérico. Plan
Nacional de I+D. Gobierno Central (CICYT). REN2001-0580 / GLO. (2001 - 2004).

LALUCAT, J. Sistemática, Ecología y Evolución de Pseudomonas Stutzeri. Plan
Nacional de I+D. Gobierno Central (CICYT). BOS2001-0303. (2001 - 2004).
LALUCAT, J. Criterios de calidad microbiológica en reutilización de aguas y
biosólidos. Plan Nacional de I+D. Gobierno Central (CICYT). REN2002 04035 CO3
01. (2002 - 2005).
LALUCAT, J. Caracterización de la microbiota autóctona degradadora del fuel del
Prestige y de su potencial de biorremediación. Acción Estratégica Vertidos Marinos
Accidentales. Gobierno Central (CICYT). VEM2003 20565/INTER. (2003 - 2006).
MARBÁ, N. Expansión de Caulerpa prolifera, C. Taxifolia, C. Racemosa en el
Mediterráneo español: dinámica clonal, producción y destino de la producción. Plan
Nacional de I+D. Gobierno Central (CICYT). REN2002-00701/MAR. (2002 - 2005).
MARBÁ, N. Regresión de praderas de Posidonia oceanica y calidad ambiental en el
Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera: causas, magnitud, distribución y posibles
estrategias de remediación. Investigación Parques Nacionales. Ministerio de Medio
Ambiente (Parques Nacionales). 55/2002. (2003 - 2006).
MORALES NIN, B. Seguimiento del efecto reserva sobre la pesca y el rendimiento
pesquero en las reservas marinas de las Illes Balears. Convenio. Gobierno Balear. (2000
- 2004).
MORALES NIN, B. Influencia de la estructura y dinámica oceanográfica sobre
poblaciones demersales en aguas de las Islas Baleares. Plan Nacional de I+D. Gobierno
Central (CICYT). REN2002-04535-CO2-01 (2002 - 2005) y REN2002-10701-E (2003
- 2004).
MORALES NIN, B. Evaluación del impacto de los vertidos del Prestige sobre el
ecosistema de la plataforma y sus recursos pesqueros. Biología de los recursos. Acción
Estratégica Vertidos Marinos Accidentales. Gobierno Central (CICYT). VEM200320081-CO2-02. (2003 - 2006).
MORALES NIN, B. Estudio piloto de marcado individual de Merluza (Merluccius
Merluccius) en el mar balear. Acción Especial. Gobierno Central (CICYT). REN200212659-E. (2004 - 2006).
ORO, D. Información pública y selección del hábitat reproductor en un ave longeva que
ocupa un ambiente inestable: el caso de la gaviota de Audouin (Larus audouinii).
Accion Integrada Hispano-Francesa. Gobierno Central (CICYT). HF2001-0147. (2002 2004).
ORO, D. Investigaciones aplicadas a la conservación de una especie en peligro de
extinción: la pardela balear en el Parque Nacional de Cabrera. Investigación Parques
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Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente (Parques Nacionales). 024A/2002. (2003 2005).
ORO, D. Modelos matemáticos aplicados al estudio de la demografía y dinámica de
poblaciones de organismos amenazados: una aproximación poblacional y
metapoblacional. Plan Nacional de I+D. Gobierno Central (CICYT). BOS2003-01960.
(2004 - 2007).
ORO, D. Las aves marinas como bioindicadoras espacio-temporales de contaminación
por el vertido del buque Prestige en el litoral gallego. Acción Estratégica Vertidos
Marinos Accidentales. Gobierno Central (CICYT). VEM2003-20052. (2003 - 2006).
ORO, D. Convenio de Colaboración entre la Generalitat Valencian y el CSIC para el
estudio de las poblaciones de aves marinas en las Islas Columbretes y en los Islotes de
Benidorm. Convenio dentro del Proyecto LIFE de la Unión Europea
LIFE02/NAT/E/8608. Generalitat Valenciana. (2002 - 2006).
ORO, D. Modelo demográfico de la metapoblación de Gaviota de Audouin: factores
locales y repercusión de las actuaciones de conservación. Influencia de las actividades
pesqueras en la dinámica de poblaciones locales y en los procesos de emigracióninmigración. Contrato dentro del Proyecto LIFE de la Unión Europea LIFE03
NAT/E/000061. Comunidad Autónoma de Murcia. (2004 - 2007).
ROSSELLÓ-MORA, R. Análisis intraespecífico de la diversidad génica de Salinibacter
ruber. Plan Nacional de I+D. Gobierno Central (CICYT). BOS-2003-05198-C02-01.
(2004 - 2006).
ROSSELLÓ-MORA, R. Biodegradación anaerobia de residuos de petróleo por bacterias
sulfatorreductoras y biodiversidad en la eliminación microbiana de crudo en sedimentos
marinos. Acción Estratégica Vertidos Marinos Accidentales. Gobierno Central
(CICYT). VEM2003-20075-C02-01. (2003 - 2006).
ROSSELLÓ-MORA, R. Comparación de la diversidad microbiana en sedimentos
costeros del Adriático Norte y de Baleares mediante técnicas molecularesestablecimiento de redes moleculares para controles ecológicos. Proyecto Conjunto
Hispano-Esloveno. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. (2004 - 2005).
TERRADOS, J. Biodiversidad y funcionamiento de ecosistemas bentónicos
mediterráneos dominados por macroalgas. Plan Nacional de I+D. Gobierno Central
(CICYT). REN2001-1535/MAR. (2001 - 2004).
TINTORÉ, J. OPSDAS. Sistema de Predicción Oceánica con asimilación de datos en
Tiempo Real. Acción Estratégica Vertidos Marinos Accidentales. Gobierno Central
(CICYT). VEM2003-20577-C14-08. (2003 - 2006).
TINTORÉ, J. Convenio entre la Consejeria de Interior y la UIB para la elaboración de
estudios y aplicaciones para aumentar el conocimiento de corrientes marinas y olas para
minimizar sus riesgos sobre personas, bienes y medio ambiente. Convenio. Gobierno
Balear. (2004 - 2006).
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TINTORÉ, J. Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de las
Illes Balears y el CSIC para la Evaluación y monitorización de la Calidad de Aguas
costeras de las Islas Baleares. Convenio. Gobierno Balear. (2004 - 2006).
TINTORÉ, J. Estudio del tiempo de recuperación de las zonas de préstamo de
sedimentos marinos en las Illes Balears. Convenio. Gobierno Balear. (2004 - 2006).

Finançats per altres organismes
DEUDERO, M.S. Determinació de la presència i estatus poblacional del cranc exòtic
Percnon gibbesi (Crustacea, Decapoda, Grapsidae) al litoral de Mallorca. Convocatoria
de proyectos de conservación de la biodiversidad. (2003 - 2004).
DUARTE, C.M. Integrating the terrestrial and aquatic components of the global carbon
budget.
National
Science
Fundation,
USA.
(2002
2004).
LALUCAT, J. International double blind study for the identification of Pseudomonas
species. Proyectos de I+D. Health Canada (Ministerio de Salud del Canadá). (2003 2006).
MORALES NIN, B. A Pilot Study on Operational Units for Coryphaena hippurus
fishery. Contrato. FAO. (2004 - 2005).

Projectes de recerca aplicada i desenvolupament
DEUDERO, M.S. Estudio de las comunidades marinas litorales de la Ciudad de Palma
y creación de una herramienta de divulgación por internet de las especies animales y
vegetales de los fondos marinos baleares. Ayuntamiento de Palma. (2003 - 2005).
GOMIS, D. Convenio para el estudio de series de datos de nivel del mar y elaboración
de software para tratamiento de datos. Contrato. Puertos del Estado. (2002 - 2005).
GOMIS, D. MERCATOR. Analyse de la variabilité mésoéchelle en Méditerranée des
simulations MERCATOR et comparaison aux données océaniques satellitaires et insitu. Contrato. Groupe Mission MERCATOR/CORIOLIS. (2004 - 2005).
MONSERRAT, S. Medición de ondas largas en la boca del puerto de San Antonio de
Ibiza. Acción Especial. Gobierno Central (CICYT). REN2002-11169-E. (2003 - 2004).
MONSERRAT, S. Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de la Dársena
Deportiva de Cala busquets del puerto de Ciutadella. Contrato. Empresa SENER. (2004
- 2004).
MONSERRAT, S. Asistencia Técnica para la Redacción del proyecto de Dique Exterior
del puerto de Ciutadella. Contrato. Empresa Europrincipia. (2004 - 2004).
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MORALES NIN, B. Aplicación de nuevas metodologías de análisis de imagen en el
desarrollo de un programa comercial de la plataforma IPP para el estudio de otolitos:
Age and shape. Proyecto PETRI. Gobierno Central (CICYT). PTR1995-0810-OP.
(2004
2006).
MORALES NIN, B. Desarrollo de técnicas para el cultivo integral de tres nuevas
especies de espáridos. Contrato. Gobierno Balear. (2004 - 2005).
ORO, D. Convenio de Colaboración entre la Generalitat Valenciana y el CSIC para el
desarrollo de programas de I+D y asesoramiento científico en materia de Biodiversidad.
Convenio. Generalitat Valenciana. (2004 - 2004).
TINTORÉ, J. Apoyo al Comité Técnico de Redacción de la "Recomendación para
Obras Marítimas ROM-0. 3-". Convenio. Ente Público Puertos del Estado. 41/03. (2003
- 2004).
TINTORÉ, J. Dinámica sedimentaria de las playas de Cala Millor y Cala Sant Vicenç y
alternativas de gestión basadas en el conocimiento científico. Convenio. Gobierno
Balear. (2004 - 2004).
TOMÁS, F.J. Aplicación de nuevas metodologías de análisis de imagen a la
determinación de la edad de peces por extracción de anillos de crecimiento de los
otolitos. Ayuda a la investigación. Gobierno Balear. (2003 - 2004).

Altres
ÁLVAREZ, A. Adquisición de un micro CTD y un navegador inercial. Acción
Especial. Gobierno Balear. (2004 - 2005).
DEUDERO, M.S. BIOPERCNON. Constitución del Grupo de Biología de especies
invasoras marinas (BIOPERCNON). Ayuda a la investigación. Gobierno Balear. (2000
- 2004).
DUARTE, C.M. Preparación del proyecto europeo integrado "Thresholds". Subvención.
Gobierno Balear. (2003 - 2005).
MORALES NIN, B. Grup competitiu Govern de les Illes Balears. Ayuda a la
investigación. Gobierno Balear. PRDIB-2002GC2-08. (2002 - 2004).
MORALES NIN, B. Apoyo al programa de intervención en I+D para la acción
estratégica contra vertidos marinos. Acciones Especiales. Gobierno Central (CICYT).
REN2002-11198-E. (2003 - 2006).
TINTORÉ, J. BACO. Beach And COastal monitoring system. Acción Especial.
Gobierno
Central
(CICYT).
REN2002-10565-E.
(2003
2004).
TINTORÉ, J. Grup competitiu Govern de les Illes Balears. Ayuda a la investigación.
Gobierno Balear. PRDIB-2002GC1-02. (2002 - 2004).
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TINTORÉ, J. Red Temática CLIVAR: Climate Variability. Acción Especial. Gobierno
Central (CICYT). (2004 - 2006).
VIZOSO, G. Aplicación de un vehículo subacuático de exploración para actividades de
difusión. Acción Especial. Gobierno Balear. (2004 - 2004).

CONFERÈNCIES I CONGRESSOS
Conferències convidades
DUARTE, C. M. El metabolismo del Océano. Centro Andaluz de Ciencias y
Tecnologías Marinas. Del 10/6 al 10/6.
DUARTE, C. M. The metabolic balance of the ocean: te demise of a paradigm?.
Montreal (Canadá). Del 7/10 al 7/10.
DUARTE, C.M. The significance of aquatic metabolism. Université de Montréal a
Québec (Montréal, Canadá). Del 26/10 al 26/10.
MORALES-NIN, B. Review of applications and updating ongoing research
programmes at national, EU and international levels. Participación en el workshop
"How can otolith research contribute at improving fisheries sciences?". Vth EFARO
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TERRADOS, J., BORUM, J. Why are seagrasses important? Goods and services
provided by seagrass meadows. European seagrasses: an introduction to monitoring
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and management. The M&M’s project. Borum, J., Duarte, C.M., Krause-Jensen, D.,
Greve, T.M. (eds.). Pág.: 8-10.
TERRADOS, J., MARBÀ, N. Las praderas de Cymodocea nodosa. Características
morfológicas. Praderas y bosques marinos de Andalucía. Luque, A.A. y Templado, J.
(Coords.). Pág.: 136-138.
TERRADOS, J., MARBÀ, N. Las praderas de Cymodocea nodosa. Capacidad de
dispersión y colonización. Praderas y bosques marinos de Andalucía. Luque, A.A. y
Templado, J. (Coords.). Pág.: 143-144.
TERRADOS, J., MARBÀ, N., TEMPLADO, J. Las praderas de Cymodocea nodosa.
Reproducción sexual: floración, fructificación y germinación. Praderas y bosques
marinos de Andalucía. Luque, A.A. y Templado, J. (Coords.). Pág.: 142-143.

Proceedings
FORNÉS, A., BASTERRETXEA, G., JORDI, A., VIZOSO, G., CASAS, B., FERRER,
M.I., TINTORÉ, J. L'ús dels Sistemes d'Informació Geogràfica en la recerca i gestió del
medi ambient marí i costaner. IV Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Pág.:
219-221.
MARTINEZ, M., ROIG, D., GARAU, T., VIZOSO, G., ALVAREZ, A., TINTORÉ, J.,
OLIVER, G. CORMORAN: Un submarino autónomo para el estudio de las aguas
litorales de Baleares. IV Jornades del Medi Ambient de les Illes Balears. Pág.: 210-212.
MORALES-NIN, B., MORANTA, J., GARCIA, C., TUGORES, M.P. Evaluation of
the importance of recretional fisheries on a Mediterranean Island. Proceedings
American Fisheries Society.

ESTANCIES Y ACTIVITATS REALITZADES EN ALTRES CENTRES.
ASISTÈNCIA A CURSOS.
DUARTE, C.M., AGUSTÍ, S. Estancia Sabática UQAM. Université de Québec a
Montréal, UQAM, Montréal (Canadá). Del 15/7 al 15/1.
HIDALGO, J.M. Estancia en el Bergen High-Technology Center. Dept. of Fisheries and
Marine Biology. Universidad de Bergen (Noruega). Del 1/9 al 11/12.
MORALES-NIN, B. Otolith interpretation and difficulties associated with ageing
tropical & deepwater species. Workshop 3ºInternational Symposium on Fish Otolith
Research and Application, James Cook University, Townsville (Australia). Del 9/7 al
10/7.
ROSSELLÓ-MORA, R. Estancia Instituto de Ciencias biomédicas, Universidad de
Chile, Chile. Del 16/8 al 22/8.
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ROSSELLÓ-MORA, R. Estancia Instituto de Ciencias Biomédicas, Universidad de
Chile, Chile. Del 29/8 al 12/9.

ALTRES ACTIVITATS D’INVESTIGACIÓ
Reunions de treball
ÁLVAREZ, A., CASAS, B. MERSEA WP3 meeting. IFM Kiel, Kiel, Alemania. Del
19/10 al 21/10.
ÁLVAREZ, A., TINTORÉ, J., BASTERRETXEA, G., FERRER, M.I. EC SOFT
project, reunión final. Predicción oceánica mendiante nuevas técnicas de computación
evolutiva. Esporles, Mallorca, España. Del 30/6 al 2/7.
BASTERRETXEA, G. Strategy. Reunión de trabajo en el CMIMA (Barcelona,
España). Del 22/1 al 23/1.
DUARTE, C.M., AGUSTÍ, S., TERRADOS, J., MARBÁ, N., ROSELLÓ, R.
Videoconferencia MARBEF. Del 3/3 al 3/3.
DUARTE, C.M., AGUSTÍ, S., PIRO, O., CALLEJA, M.L., ALONSO, P.
Videoconferencia planificación campaña ICEPOS 2005. Del 25/2 al 25/2.
DUARTE, C.M., TERRADOS, J. MARBEF Executive Comitte, First meeting. Primera
reunión del comité ejecutivo de la red de excelencia sobre biodiversida marina
MARBEF. Del 19/3 al 19/3. Londres (Reino Unido). Del 16/9 al 17/9.
GONZÁLEZ, M., AFÁN, I. Reunión con el director del Refugio Nacional de Caza de
las Islas Chafarinas, Javier Zapata, con motivo de la discusión de nuevas técnicas a
distancia empleadas en el seguimiento de la colonia de gaviota de Audouin en las Islas
Chafarinas. Del 18/3 al 18/3.
JAUME, D., ROSSELLÓ-MORA, R., TERRADOS, J. MARBEF First General
Assembly. Primera asamblea general de la red de excelencia sobre biodiversidad marina
MARBEF. Brujas (Bélgica). Del 17/3 al 19/3.
HENDRIKS, I. Particle trapping by seagrass canopies. MARBEF Theme 2 kick-off
workshop. Palma de Mallorca, España. Del 17/5 al 18/5.
HENDRIKS, I. BIOFLOW Workshop III, From Flume to Field. Venice International
University San Servolo, Italia. Del 22/8 al 26/8.
HENDRIKS, I., GARCIAS, N., ALONSO, J.C. 'The Role of Flow Cytometry in Marine
Biodiversity and Ecosystem Functioning',. Stazione Zoologica Anton Dohrn, Napoli.
Poster sobre Particle Trapping in Seagrass Meadows. Napoli, Italia. Del 3/11 al 6/11.
JORDI,A. MFSTEP Annual Meeting. Brest (Francia). Del 30/3 al 2/4.
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MORALES-NIN, B. 2º TACADAR Plenary Meeting, Ancona (Italia). Coordinador
Working Group - 3. Del 10/9 al 12/9.
MORALES-NIN, B. Reunión del proyecto MARIN-ERA en la sede del IFREMER
(París) como representante del Ministerio de Educación y Ciencia. Del 16/10 al 17/10.
MORALES-NIN, B. Reunión del proyecto MARIN-ERA en la sede del IFREMER
(París) como representante del Ministerio de Educación y Ciencia. Del 16/12 al 18/12.
ORO, D. Reunion tecnica LIFE Audouin Delta de l'Ebre con la Generalitat de
Catalunya. Tarragona, España. Del 10/2 al 11/2.
ORO, D. Reunión LIFE Posidonia. Mallorca, España. Del 11/3 al 11/3.
ORO, D. ICES Working Group on Seabird Ecology. Reunion Anual del Working
Group. Aberdeen (Escocia). Del 29/3 al 1/4.
ORO, D., TAVECCHIA, G., FORERO, M.G., IGUAL, J.M., ROBERTS, T.G. Reunión
LIFE audouin Murcia. En colaboracion con el CEBAS, CSIC (Murcia, España). Del
16/3 al 16/3.
TINTORÉ, J. Reunión del proyecto Acción Especial CLIVAR: Climate Variability.
Reunión en el Instituto Nacional de Meteorología de Madrid. Madrid, España. Del 11/2
al 11/2.
TINTORÉ, J., VIZOSO, G. Reunión del proyecto sobre Vertidos del Prestige. Informe
final del proyecto. Palacio de La Magdalena (Santander, España). Del 28/1 al 29/1.
TINTORÉ, J., VIZOSO, G. Reunión del proyecto CICYT Prestige OPSDAS. Informe
Inicial. Lugar: Puertos del Estado, Madrid (España). Del 18/2 al 19/2.
TINTORÉ, J., FERRER, M.I., VIZOSO, G. Reunión proyecto ESEOO - Oceanografía
Operacional. Del 17/6 al 18/6.

Campanyes
FORNÉS, A., CASAS, B., ÁLVAREZ, F. Muestreo de seguimiento de la playa de Cala
Millor -diciembre. Cala Millor, Mallorca, España. Del 13/12 al 15/12.
FORNÉS, A., CASAS, B., ÁLVAREZ, F. Muestreo de seguimiento de la playa de Cala
Millor-octubre. Batimetría 4 Perfiles de playa Mantenimiento de instrumentos. Cala
Millor, Mallorca, España. Del 25/10 al 28/10.
FORNÉS, A., CASAS, B., ÁLVAREZ, F., BASTERRERTXEA, G. Muestreo de
seguimiento de la playa de Cala Millor -septiembre. Batimetría 20 Perfiles de playa
Mantenimiento de instrumentos Toma de muestras de arena; toma de muestras de
Posidonia. Cala Millor, Mallorca, España. Del 20/9 al 23/9.
FORNÉS, A., CASAS, B., BASTERRERTXEA, G. Muestreo de seguimiento de la
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playa de Cala Millor -agosto. Batimetría 4 Perfiles de playa Mantenimiento de
instrumentos. Cala Millor, Mallorca, España. Del 15/8 al 17/8.
CASAS, B., ÁLVAREZ, F. Muestreo HAB's Menorca. Toma de muestras de agua y
medida de diferentes parámetros biogeoquímicos en 21 playas de Menorca. Menorca,
España. Del 2/9 al 3/9.
CASAS, B., BASTERRETXEA., G. Muestreo HAB's Ibiza. Toma de muestras de agua
y medida de diferentes parámetros biogeoquímicos en 21 playas de Ibiza. Ibiza, España.
Del 19/8 al 20/8.
CASAS, B., BASTERRETXEA., G. Calanova. batimetría, determinación de tipo de
fondos y caracterización de la resonancia del puerto deportivo de Calanova. Calanova,
Mallorca, España. Del 12/12 al 14/1.
FERRER, M.I., FORNÉS, A., CASAS, B., ÁLVAREZ, F, VIZOSO, G. Batimetria de
es Trenc. Batimetría acústica de detalle y topografía de la planta de la la playa de Es
Perengons (Es Trenc). Mallorca, España. Del 1/10 al 1/10.
GONZÁLEZ, M., ROBERTS, T. Campaña Doñana de Larus genei. Anillamiento de
pollos de Larus genei. Parque Nacional de Doñana, Huelva, España. Del 25/6 al 30/6.
IGUAL, J.M., AFÁN, I. Campaña Delta del Ebro. Censo de parejas y lectura de anillas
de Larus audouinii. Tarragona, España. Del 4/4 al 13/4.
IGUAL, J.M., LOUZAO, M. Campaña Menorca de Puffinus mauretanicus. Control de
puestas de Puffinus mauretanicus y toma de muestras de sangre de adultos
reproductores. Menorca, España. Del 16/4 al 20/4.
LOUZAO, M. MEDITS’04. Alicante-Barcelona. Embarque en buque oceanográfico
para censo de aves marinas y muestreo de peces. Levante español, España. Del 5/5 al
4/6.
MARBÁ, N., CALLEJA, M., MARTÍNEZ, M., ROCÍO, S., MARTÍNEZ, R.,
ÁLVAREZ, E. Campaña Cabrera. Muestreo Experimentos Fertilización Posidonia 1º
muestreo agua en transectos en Cala Gandulf y Bahía del puerto de Cabrera, España.
Del 13/4 al 16/4.
MARTÍNEZ, R., LLABRÉS, M. Campaña ICEPOS 2004. Base Antártica Juan Carlos I,
Antártida. Del 9/1 al 22/2.
MORANTA, J., TOMÁS, J., MOREY, B. IDEA’04: Isla de Cabrera, España. Del 2/4 al
3/4.
MORANTA, J., MOYA, C., HIDALGO, J.M. IDEA’04: Isla de Cabrera, España. Del
6/2 al 7/2.
MORANTA, J., MOYA, C., HIDALGO, J.M. IDEA’04: Sóller, Mallorca, España. Del
13/2 al 14/2.
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MOREY, G., RUIZ, A. RESBAL MALLORCA 04. Mallorca, España. Del 7/6 al 17/6.
MOREY, G., RUIZ, A. RESBAL FORMENTERA 04. Formentera, España. Del 10/5 al
19/5.
ORO, D. LIFE audouin Delta del Ebro. Tarragona, España. Del 7/4 al 12/4.
TERRADOS, J. Veracruz 2004. Estructura espacial, diversidad y abundancia de las
comunidades de angiospermas marinas del Sistema Arrecifal Veracruzano. Veracruz,
México. Del 29/5 al 27/6.
TOMÁS, J., MORANTA, J., MOYA, C., HIDALGO, J.M. IDEA‘04: Sóller, Mallorca,
España. Del 21/4 al 22/4.

ACTIVITATS DOCENTS I DE DIVULGACIÓ
Tesis doctorals
FERNÁNDEZ, V. Numerical Studies of the Mediterranean Sea variabilty. Apto Cum
Laude. Universidad de las Islas Baleares. Director de la Tesis: Dr. Joaquín Tintoré
Subirana . 24 de Noviembre de 2004.
LUCEA, A. Elemental stoichiometry in nutrient pools in oligotrophic marine
ecosystems. Sobresaliente Cum Laude. Universidad Politécnica de Barcelona. Director
de la Tesis: Carlos M. Duarte. 23 de Enero 2004.

Cursos i seminaris impartits a altres centres
DUARTE, C.M. Major role of vegetal habitats in the oceanic Carbon cycle. McGill
University, Montreal (Canadá). Del 29/9 al 29/9.
DUARTE, C.M. Space occupation by clonal organisms: The case of seagrasses.
Seminario National Center of Ecological Analysis and Synthesis, Santa Bárbara,
California, USA. Del 17/3 al 17/3.
DUARTE, C. The role of Publications in the Scientific Process. Université du Québec a
Montréal (Canadá). Del 17/12 al 17/12.
FERNÁNDEZ, V. Mediterranean Sea Variability from a model simulation: the impact
of the surface boundary conditions. INGV, Bologna, Italia. Del 20/12 al 22/12.
MORALES-NIN, B. Investigación Antártica. Curso de Verano de la Universidad
Internacional de Andalucia. Sevilla (España). Del 16/8 al 20/8.
MORALES-NIN, B. Comunicación de la Ciencia y la Tecnologia: Vertidos al Mar:
accidentes y emisiones. Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid.
Madrid (España). Del 21/7 al 21/7.
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MORALES-NIN, B. La investigación marina en España dentro del marco del Plan
Nacional. Conferencia invitada en el Ciclo de Conferencias del Centro Andaluz de
Ciencia y Tecnología Marina, Universidad de Cádiz. Cádiz (España). Del 25/3 al 25/3.
MORALES-NIN, B. The Spanish Marine Sciences in the European Context. Seminario
Ocean and the future aspects of the European Marine Research Area, Bruselas
(Bélgica). Del 11/6 al 11/6.
MORALES-NIN, B. Reunión Final de Coordinación para el análisis y contraste de
resultados de las Acciones Especiales Urgentes contra Vertidos Marinos Accidentales
(MCyT). Seminario en La Magdalena, Santander (España). Del 29/1 al 30/1.
ORO, D. The enigma of Balearic and Mediterranean Shearwaters. Seminario científico,
en la universidad de Ferrar, Italia. Del 19/2 al 22/2.
ROSSELLÓ-MORA, R. Aplicación de técnicas moleculares al estudio de ecosistemas
microbianos naturales. Coloquios de la Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
Del 19/8 al 19/8.
ROSSELLÓ-MORA, R. El concepto de especie en procariotas y el problema en la
descripción de la diversidad de los microorganismos. XIV Coloquios de microbiología
2004 de la Asociación Chilena de Microbiología, Universidad Católica de Chile.
Santiago de Chile, Chile. Del 17/8 al 17/8.
AGUSTÍ, S. Phytoplankton cell death: causes, incidence and consequences. Institute of
Ecosystems Studies, New York, USA. Del 14/10 al 14/10.
AGUSTÍ, S. Phytoplankton cell death in lakes. McGill University, Montreal, Canadá.
Del 3/11 al 3/11.
AGUSTÍ, S. Phytoplankton cell death: causes, incidence and consequences. Université
de Quebec a Montreal, Montreal, Canadá. Del 12/11 al 12/11.
AGUSTÍ, S. Control of Antarctic phytoplankton blooms by nutrients and solar
radiation: results from a large mesocosms experiment. Université de Montreal,
Montreal, Canadá. Del 22/11 al 22/11.
AGUSTÍ, S. Phytoplankton cell death: causes, incidence and consequences. Université
de Québec á Rimouski, Rimouski, Canadá. Del 26/11 al 26/11.
TINTORÉ, J. Predicción océanica basada en el conocimiento científico. Universidad de
Cádiz, Cádiz (España). Del 29/6 al 29/6.
TINTORÉ, J. Y COL. Oceanografía Operacional aplicada al vertido del buque Prestige.
IIM (CSIC), Vigo (España). Del 28/4 al 28/4.
Seminaris IMEDEA
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ÁLVAREZ, E. Ärea del Medio Físico de Puertos del Estado. Las redes de medida y
prediccion de Puertos del Estado. 7/10.
BOYER, D.L. Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Arizona State
University. On the role of laboratory experiments in the development of numerical
ocean models; a view gained from the study of submarine canyons. 27/5.
CIPOLLINI, P. Laboratory for Satellite Oceanography, Southampton Oceanography
Centre. Planetary waves in the oceans:a look from space. 1/6.
DACHS, J. Instituto de Investigación Química y Ambiental (IIQAB-CSIC), Barcelona.
Deposición atmosférica de contaminantes y materia orgánica a los océanos. 19/2.
FLORES, T. AZTI-Aanderaa. Presentación de la Red de Estaciones Oceanometeorológicas de Puertos del Pais Vasco. 11/2.
GARTHE, S. Kiel University. Tracking the ocean: Using microchip technology to study
the foraging behaviour of Northern Gannets in eastern Canada. 24/2.
GERNEZ, E., FERRER, M.I. Data assimilation problem. 22/7.
HILLAND, K., TENBERG, A. Aanderaa-AZTI. Nuevas tecnologías utilizadas en
equipos de monitorización Medioambiental en Aanderaa. 11/2.
MARCOS, M. A Tale of Two Inlets: Resonant long ocean waves in two nearby bays of
the Balearic Islands. 17/12.
PASCUAL, A. CLS Space Oceanography Division, Toulouse, França. Merging
Multisatellite Altimeter Missions to Monitor the Mediterranean Sea. 12/11.
PINARDI, N. Universidad de Bolonia. Operational Oceanography and Ocean
Forecasting in the Mediterranean. 1/3.
VADSTEIN, O. Norwegian University of Technology, Trondheim, Noruega. Trophic
cascades in marine planktonic communities: Omnivorous copepods as a key functional
group. 20/2.
VAN WESENBEECK, B. Is biomechanical warfare important in ecology?. 30/8.

Conferències de Divulgació
TINTORÉ, J. Ciencia y Medio Ambiente en el siglo XXI: el reto del desarrollo
sostenible. Col·legi de Sant Pere (Palma de Mallorca, España). Del 20/2 al 20/2.
TINTORÉ, J. La gestión sostenible del litoral de las Islas Baleares, GIZC: una nueva
forma de gestión integrada de lazona costera basada en el conocimiento (de la
investigación a la gestión sostenible). Conferencia en el Círculo de Economía de
Mallorca. Del 6/5 al 6/5.
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TINTORÉ, J. Y COL. Investigación oceanográfica al servicio de la sostenibilidad del
litoral. La Caixa Gran Hotel, Palma de Mallorca (España). Del 26/3 al 26/3.
VISITES
Visita Dr. Jordi Dachs. Visita del Dr. Jordi Dachs (IIAQB-CSIC) para participar en
reunión Aportes Atmosféricos al Océano Atlántico. Del 18/2 al 20/2.
Visita Dres. Ester Serrao y Gareth Pearson (Univ. Algarve, Portugal). Participación en
reunión de trabajo "Network Analysis of Genetic Structures". Del 24/2 al 24/2.
Visita Dra. Beatriz Martínez Daranas, Inst. de Oceanología de la Habana, Cuba. Del
10/4 al 10/7.
Visita de Katherina Anastasopoulou. Preparación de otolitos de Coriphaena hippurus e
interpretación de anillos diarios. Del 26/4 al 7/5.
Visita Borja Torres de l'Oceanografic de València. Preparación y Análisis de vértebras
de elasmobranquios para la determinación de la edad. Del 31/5 al 4/6, y del 14/9 al 17/9.
ALTRES
DUARTE, C.M. Tribunal de tesis de Doctorado de Joao Silva, Photosynthetic Ecology
de Zostera noltii. Universidade do Algarve, Portugal. Del 29/5 al 29/5.
DUARTE, C.M. Tribunal de Tesis: "Patterns and effects of disturbance in Caribbean
macrophyte communities". McGill University. Del 21/12 al 21/12.
MORALES-NIN, B. Participación Tribunal Tesis Doctorado. Universidade do Porto
(Portugal). Del 22/7 al 23/7.
MORALES-NIN, B. Presidencia de la Comisión de Coordinación Científica de la AE
de vertidos marinos accidentales (Universidad de Vigo). Del 9/11 al 9/11.
TOMÁS, J. Experimento rodaballos alimentados con alimentado contaminado con fuel
del Prestige. Finalización del experimento en el IIM de Vigo sobre crecimiento
somático, crecimiento del otolito y composición química del otolito en elementos traza
en rodaballos alimentados con fuel del Prestige: muestreo de otolitos, sangre, vísceras
(hígado y gónadas), músculo. Del 9/8 al 11/8.
TINTORÉ, J. Participacion tribunal de Tesis Doctoral de G. Navarro Almendros,
"Escalas de variación espaio-temporal de procesos pelágicos en el Golfo de Cadiz". G.
Navarro Almendros. Director de Tesis: Dr. Javier Ruiz, CSIC-Universidad Cadiz. Del
29/6 al 29/6.
TINTORÉ, J. Medio Ambiente, Turismo y sostenibilidad. Conferencia en INNOVA.
INFYDE / Govern Balear. Ibiza. Del 14/5 al 14/5.
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VIZOSO, G. Seguridad en playas. Conferencia en la III Trobada de prevenció i
seguretat a les platges. Conselleria d'Interior del Gobierno Balear, Mallorca, España.
Del 26/2 al 26/2.
VIZOSO, G. Sistema de predicción de oleaje y rips currents en playas. I Jornadas de
coordinadores de playas Conselleria d'Interior Gobierno Balear. Del 19/11 al 19/11.
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GRUP D’EVOLUCIÓ, SISTEMÁTICA I ECOLOGIA TERRESTRE (GESET)
Investigadors de plantilla
Anna Traveset Vilagines
Eduard Petitpierre Vall
Enric Descals Callisen
Gabriel Moyà Niell
Hipólito Medrano Gil
Josep Antoni Alcover Tomás

Investigadors contractats i becaris postdoctorals
Luis Enrique Santamaría Galdón
Becaris predoctorals i estudiants de tercer cicle
Amparo Lázaro Castillo
Eva Moragues Botey
Javier Rodríguez Pérez
José Andrés García Muñoz
Maria Esperanza Tous Pascual
Pere Bover Arbós
Personal de recolzament
Maria del Carmen de la Bandera Sánchez
Juan José Pericas Gual
Eduardo Moralejo Rodríguez
Juan Carlos Salom Tomás
Estancies
Nuria Riera Riera
Visitants i sabátics
Alfredo Valido
Constantin Stefanescu

E. B. Doñana, CSIC, España
Dpto. Medio Ambiente, Gen. Cataluña, España
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LÍNIES DE RECERCA
•

Ecologia de poblacions de plantes de distribució microareal i/o amb algún grau
d’amenaça.

•

Ecologia evolutiva de la interacció plantaanimal (pol·linització, dispersió de llavors i
herbivoria).

•

Estudi de l’impacte d’espècies invasores sobre les comunitats de plantes natives i
sobre poblaciones d’algunes espècies en particular.

•

Factors que regulen la distribució de les espècies vegetals i la seva resposta al canvi
global.

•

Sistemàtica, ecologia i evolució de les paleofaunes vertebrades insulars de les
Balears.

•

Estudi del contacte entre la naturalesa autòctona i els primers colonitzadors humans.

•

Zooarqueologia de les Balears.

•

Anàlisi biogeogràfica de patrons de distribució a diferents escales espacials, entre
els que hi ha l’anàlisi de l’efecte d’una planta invasora en la comunitat
d’invertebrats endèmics de la franja litoral rocosa.

•

Morfometria geomètrica.

•

Sistemàtica dels hifomicets aquàtics: elaboració d’una monografía mundial,
elaboració d’una iconografía mundial, contribucions al projecte Flora micológica
ibérica.

•

Fongs fitopatògens: estudi taxonòmic i fitopatològic d’omicets a les Balears.

•
•
•
•
•
•

Resposta de les plantes al dèficit hídric.
Ordenació del territori i impacte ambiental.
Educació ambiental.
Estructura i dinàmica d'ecosistemesaquàtics epicontinentals.
Intercanvis de materials i nutrients als sistemes albufera-badia.
Processos implicats en la qualitat de l'aigua marina costanera i la seva incidència
sobre el turisme.
Ecologia dels productors primaris planctònics.
Identificació dels microorganismes implicats en els processos de contaminació dels
cultius de mol·luscs.
Estudi de marees roges.
Aspectes ecològics relacionats amb la depuració d'aigües residuals i la seva
reutilització.
Ecologia terrestre: ecofisiologia, cicles biogeoquímics.
Genètica de poblacions humanes.

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADN satèl·lit i evolució.
Evolució de seqüències d'ADN mitocondrial a insectes.
Genètica de poblacions de Drosophila suboscura.
Marcadors moleculars de malalties hereditàries.
Citogenètica evolutiva i especiació.
Mida del genoma.
Estructura cromosòmica.
Faunística de coleòpters.
Genètica forense
Degradació bacteriana de composts aromàtics.
Taxonomia bacteriana i implicacions ecològiques.
Mecanismes de patogenicitat en bacteris.
Mètodes moleculars per a la identificació d'additius alimentaris.
Detecció de contaminació antropogènica en el litoral per tècniques moleculars i per
teledetecció.
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PROJECTES
Finançats per la UE
DESCALS, E. RAPRA. Risk analysis for Phytophthora ramorum, a recently recognised
pathogen threat to Europe and the cause of Sudden Oak Death in the USA. Specific
Targeted Research Projects (STREP). Unión Europea. SSP/STREP/01/0181. (2004 2007).
MEDRANO, H. Estrés biótico y abiótico, Mecanismos de defensa de la vid y desarrollo
de la uva. Proyecto plan COST. Unión Europea. Unión Europea-COST 858. (2003 2009).
SANTAMARIA, L. ERMITE. Environmental regulation of mine waters in the
European Union. V Program Marco. Unión Europea. EVK1-CT-2000-00078. (2001 2004).
TRAVESET, A. EPIDEMIE. Exotic Plant Invasions: Deleterious Effects in
Mediterranean Island Ecosystems. V Programa Marco. Unión Europea. EVK2-CT2000-00074. (2001 - 2004); co-financiado por el Gobierno Central (CICYT) mediante
la Acción Especial REN2001-5239-E GLO. (2001 - 2004).
TRAVESET, A. CIME. Conservación de Areas con Flora amenazada en la Isla de
Menorca. Programa LIFE. Unión Europea. LIFE2000NAT/E/7355. (2002 - 2004).
Finançats pel Govern espanyol i altres entitats públiques
ALCOVER, J.A. Excavació i estudi dels materials exhumats a la Cova des Moro 8ª
fase. Convenio. Gobierno Balear. (2004 - 2004).
ALCOVER, J.A. Análisis de la evolución y extinción de Myotragus Balearicus, Bate,
1909 (Artiodactyla, Caprinae) II. Programa Nac. Promoción General del Conocimiento.
Gobierno Central (CICYT). BTE2001-0589. (2001 - 2004).
ALCOVER, J.A. Cronología y causas de las extinciones de vertebrados autóctonos en
Canarias y Baleares: un análisis comparativo. Plan Nacional de I+D. Gobierno Central
(CICYT). CGL2004-04612/BTE. (2004 - 2007).
PETITPIERRE, E. Filogenia molecular de la subfamilia Chrysomelinae (Coleoptera,
Chrysomelidae). Plan Nacional de I+D. Gobierno Central (CICYT). REN200303667/GLO. (2003 - 2006).
PETITPIERRE, E.Islas en el interior de islas: identificación de unidades evolutivas en
insectos endémicos de Canarias. Plan Nacional de I+D. Gobierno Central (CICYT).
REN2003-00024. (2003 - 2006).
SANTAMARIA, L. Efecto de las especies invasoras en las redes de polinización:
¿favorece la abundancia de especies súper-generalistas la invasión de los ecosistemas
insulares?. Plan Nacional de I+D. Gobierno Central (CICYT). REN2003-06962. (2003 2006).
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TRAVESET, A. Consecuencias ecológicas y evolutivas de la ruptura de mutualismos
planta-animal debido a la introducción de especies exóticas en ecosistemas insulares.
Plan Nacional de I+D. Gobierno Central (CICYT). BOS2001-0610. (2001 - 2004).
TRAVESET, A. Impacto de los herbívoros exóticos en las comunidades vegetales del
Parque Nacional de Cabrera: umbrales de degradación, análisis de riesgos y plan de
gestión integrada. Proyecto investigación en Parques Nacionales. Ministerio de Medio
Ambiente (Parques Nacionales). 050/2002. (2003 - 2006).
TRAVESET, A. Estudio comparativo de dos especies de Cneoraceae de distribución
disyunta en España y Cuba. Acción Integrada España-Cuba. CSIC. (2003 - 2004).
TRAVESET, A. De genes a ecosistemas: el uso de marcadores moleculares como
técnica integradora de la fisiología, ecología y evolución de plantas. Acción Especial.
Gobierno Balear. (2003 - 2004).
TRAVESET, A. Determinantes de la invasibilidad de los ecosistemas. Papel de los
mutualismos planta-animal. Plan Nacional de I+D. Gobierno Central (CICYT).
CGL2004-04884-C02-01. (2004 - 2007).
Finançats per altres organismes
SANTAMARIA, L. Conservation of Plant Animal Mutualisms in Islands Understanding the ecology of endemic lizards (Podarcis lilfordi) as a tool to conserve an
endangered plant endemism (Daphne rodriguezii). Small Ecological Project Grants.
British Ecological Society. 2272a. (2004 - 2005).
TRAVESET, A. Papel de los mutualismos planta-animal en el mantenimiento de la
Biodiversidad. Proyecto I+D. CYTED. (2003 - 2007).
Altres
MEDRANO, H. Organización de XV Reunión de la sociedad española de fisiología
vegetal y VIII congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal. Acción Especial.
Gobierno Balear. (2003 - 2004).
CONFERÈNCIES I CONGRESSOS
Organització de congressos
TRAVESET, A. Linking community and ecosystem ecology: recent advances and
future challenges. Final Conference of the LINKECOL Program (European Science
Foundation), Palma de Mallorca, España. 18/05 al 21/05.
Conferències convidades
TRAVESET, A., RIERA, N. Impacto de las invasiones biológicos sobre mutualismos
planta-animal en islas. Congreso Internacional de Restauración Ecológica. Santa Clara
(Cuba). Conferencia invitada. Del 17/11 al 21/11.
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TRAVESET, A., RIERA, N. Impacto de las invasiones biológicos sobre mutualismos
planta-animal en islas. Congreso Internacional de Restauración Ecológica. Santa Clara
(Cuba). Conferencia invitada. Del 17/11 al 21/11.
Comunicacions orals a congressos
TRAVESET, A., LÁZARO, A. Structure of pollination networks in different vegetation
communities within an island. Mother's Nature Symposium:Plant-animal interactions
and networks, en Aarhus, Dinamarca. Del 11/3 al 13/3.
TRAVESET, A., MORAGUES, E. Comparative análisis of the abundance and
distribution of alien plants on Mediterranean islands. 10th International Conference on
Mediterranean Climate Ecosisyems (MEDECOS 10th). Isla de Rodas (Grecia). Del 25/4
al
1/5.
Pósters presentats a congressos
MORAGUES, E., TRAVESET, A., DE LA BANDERA, M.C. Impacts of plant
invasion on plant diversity in Mediterranean islands. 10th International Conference on
Mediterranean Climate Ecosisyems (MEDECOS 10th). Isla de Rodas (Grecia). Del 25/4
al 1/5.
LÁZARO, A., TRAVESET, A. The dispersal and post-dispersal phases in the
regeneration of Buxus balearica. 10th International Conference on Mediterranean
Climate Ecosisyems (MEDECOS 10th). Isla de Rodas (Grecia). Del 25/4 al 1/5.
LÁZARO, A., TRAVESET, A. Structure of pollination networks in different vegetation
communities within an island. LINKECOL, Palma de Mallorca, España. Del 18/5 al
21/5.
MORAGUES, E., TRAVESET, A. Effect of Carpobrotus spp. on the pollination
success of native species. Interspecific pollen transfer as a mechanism of competition.
10th International Conference on Mediterranean Climate Ecosisyems (MEDECOS
10th). Isla de Rodas (Grecia). Del 25/4 al 1/5.
MORAGUES, E., TRAVESET, A., RITA, J. Growth rate and modelling space
occupation by the invasive species Carpobrotus spp. in Mallorca island (W.
Mediterranean Sea). 10th International Conference on Mediterranean Climate
Ecosisyems (MEDECOS 10th). Isla de Rodas (Grecia). Del 25/4 al 1/5.
RODRÍGUEZ, J., TRAVESET, A. Seed dispersal as a key process in the recruitment of
an endangered plant: the case of Daphne rodriguezii Teixidor (Thymelaeaceae). 10th
International Conference on Mediterranean Climate Ecosisyems (MEDECOS 10th). Isla
de Rodas (Grecia). Del 25/4 al 1/5.
PUBLICACIONS
Articles en revistes internacionals SCI
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GÓMEZ-ZURITA, J., PONS, J., PETITPIERRE, E. The evolutionary origin of a novel
karyotype in Timarcha (Coleoptera, Chrysomelidae) and general trends of chromosome
evolution in the genus. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research
42: 332-341.
GULÍAS, J., TRAVESET, A., MUS, M., RIERA, N. Critical stages in the recruitment
process of Rhamnus alaternus. Annals of Botany 93: 723-731.
HANGELBROEK, H.H., SANTAMARÍA, L. Regulation of propagule size in the
aquatic pseudo-annual Potamogeton pectinatus: are genetic and maternal non-genetic
effects additive?. Evolutionary Ecology Research 6: 147-161.
PETITPIERRE, E. GROBBELAAR, E. A chromosome survey of three South African
species of Chrysomelinae (Coleoptera, Chrysomelidae). African Entomology 12: 123124.
PETITPIERRE, E., KIPPENBERG, H., MIKHAILOV, Y., BOURDONNÉ, J.C.
Karyology and Cytotaxonomy of the genus Chrysolina Mots (Coleoptera,
Chrysomelidae). Zoologischer Anzeiger 242: 347-352.
RIERA, L., PETITPIERRE, E., JUAN, C., CABRERO, J., CAMACHO, J.P.M.
Evolutionary dynamics of a B-chromosome invasion in an island population of the
grasshopper Eyprepocnemis plorans. Journal of Evolutionary Biology 17: 716-719.
ROZEK, M., LACHOWSKA, D., PETITPIERRE, E., HOLECOVÁ, M. C-bands on
chromosomes of 31 beetle species (Coleoptera: Elateridae, Cantharidae, Oedemeridae,
Cerambycidae, Chrysomelidae and Curculionidae). Hereditas 140: 161-170.
SANTAMARÍA, L., LLANO-GARCÍA, A.I. Latitudinal variation in tuber production
in an aquatic pseudo-annual plant (Potamogeton pectinatus). Aquatic Botany 79: 51-64.
TELLA, J.L., FIGUEROLA, J., NEGRO, J.J., BLANCO, G., RODRÍGUEZESTRELLA, R., FORERO, M.G., BLÁZQUEZ, M.C., GREEN, A.J., HIRALDO, F.
Ecological, morphological and phylogenetic correlates of interspecific variation in
plasma carotenoid concentration in birds. Journal of Evolutionary Biology 17: 156-164.
TRAVESET, A., WILLSON, M.F., VERDÚ, M. Characteristics of fleshy fruits in
Southeast Alaska. Phylogenetic comparison with fruits from Illinois. Ecography 27: 4148.
VERDÚ, M., TRAVESET, A. Bridging meta-analysis and the comparative method: a
test of seed size on germination after frugivore's gut passage. Oecologia 138: 414-418.
Articles en revistes no SCI
GÓMEZ-ZURITA, J.PETITPIERRE, E. First record of Galeruca (Emarhopa) rufa for
the Ibero-Balearic Fauna with notes for its identification (Coleoptera: Chrysomelidae).
Entomological Problems 34: 139-141.

76

,0('($

RODRÍGUEZ-GIRONÉS, M.A., SANTAMARÍA, L. Why are so many hummingbird
flowers red?. PLOS Biology 2 (10): 12-15.
Llibres i capítols de llibres
TRAVESET, A., SANTAMARÍA, L. Alteracion de mutualismos planta-animal debido
a la introduccion de especies exóticas en ecosistemas insulares. Ecología Insular. (ED. :
Fernández-Palacios, J. M.).
Monografies
SANTAMARÍA, L. "Impacts of mining on aquatic ecosystems" in Younger, P. L. ,
Wolkersdorfer, C. (Eds. ). "Mining Impacts on the Fresh Water Environment: Technical
and Managerial Guidelines for Catchment Scale Managemen. Mine Water and the
Environment”. Vol. supplementary issue. Pág.: 5-10.

ESTANCIES Y ACTIVITATS REALITZADES EN ALTRES CENTRES.
ASISTÈNCIA A CURSOS.
LÁZARO, A. Estancia en Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, Valencia
(España). Del 25/1 al 6/2.
MORAGUES, E. Estancia en el Centre de Recerca Ecológica i Aplicacions Forestals
(CREAF), Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona (España). Del 19/1 al 23/1.
ALTRES ACTIVITATS D’INVESTIGACIÓ
Reunions de treball
DESCALS, E. Primera reunión REDEMIC (CONYCET). Mérida, Yucatán, México.
Del 25/10 al 27/10.
SANTAMARÍA, L. Reunión Proyecto INVASRED. Barcelona / Cap de Creus
(España). Del 23/2 al 24/2.
SANTAMARÍA, L. Taller coordinación metodológica INVASRED. Del 8/3 al 9/3.
TRAVESET, A., SANTAMARÍA, L. Reunión grupo de trabajo sobre Ecología y
Evolución Floral (AEET), sede IMEDEA. Del 26/1 al 27/1.
Campanyes
DESCALS, E. Aislamiento hongos. Almería y Granada. Del 15/11 al 22/11.
TRAVESET, A. Prospección de las poblaciones de Cneorum tricoccon en la Liguria y
la Toscana (Italia). Del 14/7 al 19/7.
SANTAMARÍA, L. Campaña INVASRED - CAR1. Del 15/3 al 19/3.
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ACTIVITATS DOCENTS I DE DIVULGACIÓ
Seminaris IMEDEA
LAZARO, A. Factores ecológicos que influyen en la distribución de Buxus balearica:
diferenciación genética de las poblaciones. 7/10.
VISITES
Visita de Alfredo Valido (Estación Biológica de Doñana, España) a Anna Traveset para
análisis de datos y elaboración de manuscrito. Del 6/7 al 14/7.
Visita de Constantí Stefanescu, Departament de Medi Ambient, Generalitat Catalunya
(España) a Anna Traveset para análisis de datos y preparación manuscrito. Del 13/12 al
18/12.
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ÀREES ADSCRITES A DIRECCIÓ
Personal
Alonso Oroza, Sergio (Catedràtic UIB)
Joan Rita Larrucea (Prof. Titular UIB)
Riera Madurell, Teresa (Catedràtica UIB)
PSICOLINGÜÍSTICA
Personal
Juliá Masagué, Pere (Prof. Inv. CSIC)
Publicacions
JULIÀ, P. Performance Matters. Editorial: Kava-Pech. Praga (pendent edició)
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PERSONAL DE SERVEIS GENERALS
Martín Bardón, Pilar
Gerente del IMEDEA (desde Abril)
Carbonell Boscá, Inmaculada.
Gerente del IMEDEA (hasta Abril) - Cuerpo Gral. Administrativo
Alonso Santos, Juan Carlos.
Ayudante laboratorio CSIC
Álvarez Álvarez, Félix
Aydte. Técnico Mantenimiento I3P
Bonachía Saez, Angeles.
Aux. OO.AA. (CSIC)
Casas Péres, Benjamín.
Titulado Medio CSIC
Duch Reneses, Concepción.
Ayudante laboratorio CSIC
Ensenyat Pons, Juan José.
Tit. Superior CSIC (interino)
Fernández de la Pradilla Villar, Jose Ignacio
Titulado Superior contrato I3P
González Peydró, Rosa Mª.
Cuerpo Gral. Aux. Adm. CSIC
Oquendo Martínez, Antonio
Aydte. Téc. Informático contratado INEM
Rel Peris, Consuelo.
Téc. Sup. Administrativo INEM
Ribot Cruz, Ana Mª.
Cuerpo Gral. Aux. Adm. CSIC
Ruíz Pérez, Maurici
Tit. Superior CSIC
Sastre Rosselló, Francisca.
Cuerpo Gral. Aux. Administrativo
Pitarch Garcia, Saül.
Titulado Superior contratado
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Vizoso Miquel del Sola, Guillermo
Cuerpo Prof. E. Secundaria
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1. UNITAT DE FORMACIÓ INICIAL DEL PROFESSORAT: CURS PER A
L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT D’APTITUD PEDAGÒGICA (CAP)
Total matrícula: 432 alumnes distribuïts per Illes de la manera següent:
Mallorca:
369 alumnes
Menorca:
26 alumnes
Eivissa i Formentera: 37 alumnes
El CAP 2004-2005 ha tingut una càrrega lectiva de 23 crèdits (230 hores), que s’han distribuït de la
forma següent:
1. Primer cicle acadèmic: de 13 crèdits lectius (130 hores), on s’han impartit les matèries següents:
Matèries comunes: Psicologia de l’Educació; Didàctica General; Organització Escolar; Atenció a la
Diversitat.
Matèries específiques: Didàctica Específica
Les especialitats didàctiques que hem ofert són les mateixes que les ofertes el curs 2003-2004:
Llengua Castellana; Tecnologia A; Llengua Catalana; Tecnologia B; Llengües Estrangeres;
Ciències Socials A; Filosofia; Ciències Socials B; Física i Química; Ciències Naturals;
Matemàtiques; Dibuix; Música; Educació Física.
Assistència obligatòria: 60 per cent d’assistència a les classes de cada matèria del cicle acadèmic
Convocatòries per assignatura: dues convocatòries, sempre que compleixi amb el 60 per cent
d’assistència establert.
2. Segon cicle acadèmic: Pràcticum: 10 crèdits (100 hores); inclou l’estada en pràctiques docents a
un centre de secundària i la realització del projecte-memòria final.
Tutors de pràctiques: 261. Mallorca: 177; Menorca: 16; Eivissa: 23.
Aquest any acadèmic s’ha realitzat el seminari de formació de tutors de pràctiques del CAP, gràcies
a l’addenda del conveni de la Conselleria d’Educació i Cultura i la UIB que preveu una dotació
econòmica per a aquesta formació; hi han participat 221 tutors de totes les àrees.
Valoració del curs
Aquest primer any d’implantació del nou model del CAP ha introduït bastants de canvis respecte
d’anys anteriors. Com a tots els processos innovadors, el canvis i la sensació de novetat indueixen a
nous escenaris i a noves problemàtiques a les quals s’ha de donar solució.
En aquest sentit, l’augment del nombre d’assignatures i d’hores teòriques ha provocat la necessitat
de nous i més espais, la qual cosa sempre és complicada per un llarg termini de temps (6 mesos
aproximament). D’altra banda el nombre de professors s’ha incrementat considerablement i l’esforç
per aconseguir una coordinació ha estat també superior.
Superats aquests problemes, la valoració del CAP 2004-2005 és positiva, sempre tenint present que
s’han detectat una sèrie de mancances i un conjunt d’aspectes on es pot incidir, i ja s’hi està
incidint, per aconseguir l'any que ve un curs d’aptitud pedagògica d'alta qualitat i que respongui a
les necessitats dels futurs professionals de la docència. Una d’aquestes millores radica en una nova
forma d’assignació dels tutors per evitar desplaçaments innecessaris.
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2. UNITAT DE FORMACIÓ PERMANENT
2.1. Pla de formació permanent del professorat no universitari: Cursos i seminaris de
menys de 100 hores. Jornades, simposis, fòrums
Formació permanent del professorat
Mallorca. 1r. quadrimestre
— Activitats realitzades en col·laboració:
1. Actuació davant els accidents a l'escola. En col·laboració amb l’Ajuntament de Pollença.
2. XXII Jornades d'Estudis Històrics Locals: l'antiguitat clàssica i la seva pervivència a les Illes
Balears. En col·laboració amb l’Institut d’Estudis Baleàrics.
3. L’aprenentatge significatiu en la pràctica. En col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Maria.
4. Aspectes extralingüístics en l'adquisició i intervenció del llenguatge. En col·laboració amb
el Col·legi de Logopedes de les Illes Balears i l’AELFA (Associació Espanyola de
Logopèdia, Foniatria i Audiologia).
5. Curs de literatura: Costa, Alcover i l'Escola Mallorquina. En col·laboració amb l’Escola
Municipal de Mallorquí de Manacor.
6. Curs sobre disfonia infantil. En col·laboració amb Col·legi de Logopedes de les Illes Balears i
l’AELFA (Associació Espanyola de Logopèdia, Foniatria i Audiologia)
7. Trets pedagògics i didàctics de l'ensenyament musical a les escoles de música. En col·laboració
amb l’Ajuntament de Pollença.
8. Educació postural i ergonòmica a l'escola. En col·laboració amb l’Ajuntament de Pollença.
9. La veu, el cos i el mestre. El cos a l'aula. En col·laboració amb l’Ajuntament de Pollença.
10. III Cicle Formatiu a Ses Cases des Mestres: Com s'organitza la biblioteca pública. En col·laboració
amb l’Ajuntament de Santa Maria.
11. Curs de perfeccionament de la tècnica vocal. En col·laboració amb l’Ajuntament de Pollença.
12. Curs de tècnica vocal per a professors. En col·laboració amb l’Ajuntament de Pollença.
— Activitats pròpies:
1. Curs de biblioteques escolars: el fons audiovisual.
2. La fisioteràpia escolar mitjançant el currículum MOVE.
3. Aplicacions didàctiques a la història contemporània: la visió del segle XX a través del cinema i
els documentals.
4. El patrimoni cultural i etnològic com a eina de suport a la docència (I).
5. Procediments de maneig de conductes problema a l'aula.
Mallorca. 2n quadrimestre
— Activitats realitzades en col·laboració:
1. Curs de coneixement del medi. Coneguem Mallorca (V). En col·laboració amb l’Escola
Municipal de Mallorquí de Manacor.
2. Curs d'història: de la Romanització a l'Antiguitat tardana a Mallorca. En col·laboració amb
l’Escola Municipal de Mallorquí de Manacor.
3. Educació artística. En col·laboració amb l’Ajuntament de Pollença.
4. Tècniques i estratègies en el maneig de l'entrevista amb famílies. En col·laboració amb XIAIF.
XIAIF, Xarxa d'iniciatives d'atenció a la Infància i famílies
5. Relacions primerenques a la infància: Dificultats en el desenvolupament i el vincle afectiu.
Aplicacions en el camp educatiu i clínic. En col·laboració amb la XIAIF (Xarxa d'Iniciatives
d'Atenció a la Infància i Famílies).
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6. VI Symposium internacional sobre Síndrome de Down. En col·laboració amb ASNIMO i
EDSA.
7. II Fòrum sobre els reptes educatius en el segle XXI. Facultat d’Educació. Departament de
Ciències de l’Educació.
— Activitats pròpies:
1. La detecció de les situacions de maltractament infantil des del sistema escolar.
2. Curs sobre massatge infantil al cicle 0-3. El massatge infantil aplicat a l'escola.
3. El patrimoni cultural i etnològic com a eina de suport a la docència II.
4. La protecció jurídica i social de les persones.
5. Seminari de Formació de tutors de pràctiques del CAP. Activitat prevista a l’addenda cinquena
del conveni de col·laboració Conselleria d’Educació i Cultura - UIB, promoguda per la Direcció
General d’Ordenació i Innovació i l’ICE.
6. Didàctiques específiques a l’educació secundària. Activitat prevista a l’addenda cinquena del
conveni de col·laboració Conselleria d’Educació i Cultura - UIB, promoguda per la Direcció
General d’Ordenació i Innovació i l’ICE.
7. II Jornada sobre l'ensenyament de les ciències socials a secundària i batxillerat.
8. I Jornades sobre el sistema educatiu de les Illes Balears.
2.2. Pla de formació a les seus universitàries
Programa formatiu dut a terme amb el Vicerectorat de Projecció Cultural i el SAC. Del paquet
d’activitats general, les activitats gestionades directament per l’ICE foren:
Menorca
1. Organització de la biblioteca escolar.
2. Massatge infantil al cicle 0-3. El massatge infantil aplicat a l'escola.
3. Aproximació a les dificultats de llenguatge a l'entorn educatiu.
4. Òpera oberta. El gran teatre del Liceu a la UIB.
Eivissa
1. Aproximació a les dificultats de llenguatge a l'entorn educatiu.
2. Organització de la biblioteca escolar.
3. La millora del rendiment escolar mitjançant l'aprenentatge significatiu.
4. Curs sobre educació artística.
5. Massatge infantil al cicle 0-3. El massatge infantil aplicat a l'escola.
6. Massatge infantil al cicle 0-3. El massatge infantil aplicat a l'escola (R).
7. Òpera oberta. El gran teatre del Liceu a la UIB.
8. Recorreguts per les Pitiüses.

2.3. Pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural
Durant el curs 2004-2005 el nombre de persones matriculades s’ha distribuït de la manera següent:
ILLA
MALLORCA
MENORCA
EIVISSA
FORMENTERA
TOTAL

OFICIALS
1.672
163
181
8
2.024

LLIURES
883
119
164
16
1.182

La qual cosa fa un total, a totes les Illes i entre la matrícula oficial i la lliure, de 3.206 alumnes.
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El nombre de professors ha estat de 56 (38 a Mallorca, 7 a Menorca, 8 a Eivissa i 3 a Formentera).
S’han realitzat un total de 89 grups classe oficials i 39 grups de sessions de suport a les proves
lliures.
El certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana a l'educació infantil i
primària (CCIP) té una càrrega acadèmica de 240 hores i el certificat de capacitació per a
l'ensenyament en llengua catalana a l'educació secundària (CCS), de 180 hores.

3. UNITAT DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA
3.1. Grup de Didàctica de les Ciències Socials
Activitat duta a terme del 9 de novembre de 2004 al 16 de juny de 2005.
Línies de treball:
— Consolidar els membres del grup com a estables creant canals de comunicació fluida entre ells.
— Seleccionar i elaborar materials adaptats per treballar la Història de Mallorca del segle XIX i la
Geografia de segon de batxillerat adaptada a les Illes Balears.
— Preparar o organitzar la Segona Jornada de Didàctica.
Membres: Juli Jurado Gallardo; Immaculada Nadal; Biel Alomar Serra; Biel Perelló Felani; Miquel
Coll Servera; Ana Bela Trufero; Jordi Pons Bosch; Laura Aguiló Payeras; Herminia Rosell;
Catalina Moner Mora.

3.2. Seminari d’Orientadors i Orientadores
Antecedents
El Seminari d’Orientadors i Orientadores, emmarcat en el Programa d’Orientació i Transició a la
Universitat (POTU), ha desenvolupat les seves d’activitats durant el curs 2004-2005 com a
continuació de les iniciades durant el curs anterior. Ha mantingut els seus components, excepció
feta de la persona representant de la Direcció General d’Ordenació i Innovació, que ha estat
substituïda, i amb la incorporació d’un representant de l’àmbit de la Formació Professional
(Direcció General de Formació Professional i Inspecció Educativa).

Objectius:
1. Analitzar la situació actual pel que fa a les funcions de l’activitat orientadora en centres de
secundària i a la Universitat.
2. Participar en el Programa d’Orientació i Transició a la Universitat, col·laborant per a
l’assoliment dels seus objectius.
3. Definir vies de col·laboració entre orientadors/es i la Universitat.
4. Proposar a les institucions competents iniciatives en relació amb l’orientació i transició
d’alumnes.
5. Proposar, promoure o realitzar iniciatives de recerca relacionades amb l’orientació i
transició a la Universitat.
6. Crear grups de treball mixtos d’orientadors/es de centres educatius de Secundària i
professors i professores de la Universitat.
7. Col·laborar en l’organització d’unes Jornades d’Orientació a la Universitat, continuïtat de
les que fins ara ha convocat l’Oficina d’Informació de la UIB.
Membres: Maria Francesca Simonet Mateu; Genoveva Marí Torres; Magdalena Palliser Mayol;
Nicole Segura López; Lola Burgos Fernández; Martina Perelló Contestí; Fernanda MartínezEdifici Sa Riera
c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2
07122 Palma (Balears)
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Viademonte Nieto; Alejandro Río Carreras; Catalina Vallespir Aguiló; Teresa Adame Obrador;
Rosa Rosselló Ramon; Margalida Mas Barceló; Lluc Mas Pocoví; Miquel Rayó Ferrer.
Proposta de continuïtat
Documentació elaborada i/o presentada a discussió
•
Projecte d’investigació «Expectatives de l’alumnat de 2n cicle d’ESO de les Balears en
relació amb els estudis universitaris. Una aproximació», dirigit per Teresa Adame Obrador.
•
Instrument per conèixer les expectatives de l’alumnat de segon cicle d’ESO en relació amb
els estudis superiors (qüestionari).
•
Instrument de pauta de discussió dels grups de tutors relacionats amb el projecte de recerca
del seminari.
•
Proposta de programa de la Tercera Jornada «La Universitat us informa».
•
Recordatoris dels continguts tractats en cada reunió.
Possibles temes de treball en cas de continuïtat del seminari durant el curs 2005-2006
o
Influència del procés de convergència en l’espai europeu d’educació superior en l’Educació
Secundària.
o
Col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Cultura en la preparació de la jornada
orientació vocacional adreçada a orientadors i orientadores de centres d’educació secundària.
o
Elaboració de materials d’orientació cap als estudis superiors per a alumnes de primer cicle
d’ESO.
o
Elaboració de materials d’orientació cap als estudis superiors per a alumnes de segon cicle
d’ESO.
o
Convocatòria de reunions de treball específic per a orientadors i orientadores a les illes de
Menorca, Eivissa i Mallorca sobre temes relacionats amb les finalitats del POTU.

3.3. Grup de treball FIPS. Didàctica de les Ciències
Les activitats del grup FIPS durant el curs 2004-2005 han estat orientades a la realització del
projecte d’investigació: «Avaluació de l’adquisició de procediments científics per alumnes de 4t
d’ESO i 2n de Batxillerat a les Illes Balears. La seva relació amb els requeriments dels estudis
superiors».
La finalitat d’aquest projecte és la de dissenyar un instrument per tal d’avaluar l’adquisició de certs
procediments científics per part de l’alumnat dels darrers cursos de l’ESO i del batxillerat,
respectivament.
El desenvolupament complet del projecte d’investigació és va planificar per a dos cursos, 20042005 i 2005-2006. En concret, les tasques inicialment previstes per al present curs 2004-2005 han
estat les de l’elaboració i validació d’un instrument d’investigació, adreçat a realitzar, durant el curs
2005-2006, la feina de camp amb alumnes d’E4 i B2.
Membres: Albert Catalán Fernàndez; Miquel Catany Escandell; Guillem Far Reinés; Miquel Palou
Sampol; Pere J. Palou Mas; Catalina Ponsell Vicens; M. Antònia Soberats Sagreras; Agustí Vergés
Aguiló; Guillem Ramon Pérez de Rada; Antonio Casero Martínez.

4. UNITAT DE RECERCA I INNOVACIÓ EDUCATIVA
4.1. Convocatòria d’ajuts per a la millora de la qualitat de la docència
Des del curs 2002-2003, el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica, amb la col·laboració de l’Institut
de Ciències d’Educació, du a terme una convocatòria d’ajuts per a la millora de la qualitat de la
Edifici Sa Riera
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docència. Aquesta convocatòria té com a objectiu aconseguir estimular les activitats del professorat
universitari quant a la millora de la seva tasca docent, per renovar i millorar les metodologies
emprades en el procés d’ensenyament-aprenentatge i adaptar-les a les exigències actuals de la
formació universitària, així com aconseguir una coordinació més bona de les matèries.
Actualment, l’adaptació de la docència i de les matèries a l’estructura de les titulacions d’espai
europeu d’educació superior (EEES) és un dels grans reptes al qual s’enfronta la comunitat
universitària. Per tant, des del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica es creu que és el moment de
potenciar i promoure iniciatives i actuacions del professorat de la UIB per introduir les
característiques de l’EEES a la pràctica docent. És el moment d’afavorir l’articulació d’accions tant
individuals com, i sobretot, conjuntes en el marc dels ajuts per a la millora de la docència en relació
amb la concreció d’actuacions d’adaptació, tant d’aspectes metodològics com de coordinació, que
representin activitats noves i d’experimentació dels requisits i circumstàncies del model de
Bolonya.
Objectius
1. Implantació dels crèdits ECTS com a unitat de mesura basada en el temps que necessita l’alumne
per a la consecució d’uns objectius determinats.
2. Foment de la diversitat d’experiències d’aprenentatge, basats en la tasca de l’alumne i no en les
activitats del professor.
3. Disseny de mecanismes d’avaluació per mesurar les capacitats dels alumnes i per a la consecució
dels objectius plantejats.
4. Elaboració de guies docents i guies d’aprenentatge: experimentació i aplicació d’aquests
documents.
5. Elaboració de materials didàctics nous, pensats per desenvolupar les activitats d’aprenentatge
dels alumnes.
6. Augment de la coordinació entre professors per intentar implicar els alumnes en la planificació i
el desenvolupament del procés d’ensenyament-aprenentatge i en l’aplicació de qualsevol de les
mesures anteriors.
Els projectes poden tractar sobre qualsevol aspecte que impliqui l’aplicació de les directrius de
l’espai europeu d’educació superior amb la millora de la qualitat de la docència i la coordinació de
les matèries a un centre determinat. Preferentment es prioritzaran projectes encaminats a:
a. Projectes presentats per grups de professors que imparteixen les seves assignatures a un
mateix grup d’alumnes.
b. Adaptació de l’assignatura als crèdits ECTS.
c. Diversificació de les activitats d’aprenentatge que han de fer els alumnes.
d. Potenciar la coordinació entre les diverses matèries d’un mateix estudi en l’aplicació
d’aquests principis (es tindrà en compte el nombre de professors/es implicats/des en el
projecte).
e. Aplicació de criteris d’avaluació adaptats a cada activitat: avaluació continuada.
f. Generar materials didàctics nous.
g. Potenciar la innovació i millora de la docència.
També es tindran presents l’interès del projecte i la seva qualitat tècnica, el nombre de professors/es
implicats/des i la participació dels alumnes.
L’ajut consistirà en una quantitat no superior a 1.500 euros, per cobrir despeses que es considerin
necessàries per dur a terme el projecte. El professor/a responsable del projecte serà qui gestionarà
l’ajut.

4.2. Convocatòria d’ajuts a projectes d’investigació sobre la relació secundàriauniversitat
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Es presenta una relació dels projectes presentats a la convocatòria d’ajudes a projectes
d’investigació sobre la relació educació secundària - universitat i les quantitats atorgades a cada un
dels projectes:
1. Expectatives de l’alumnat de 1r i 2n cicle d’educació secundària obligatòria de les Balears en
relació amb els estudis universitaris. Una aproximació. Investigador principal: Maria Teresa
Adame. Quantitat atorgada: 2.000 euros.
2. Iniciació a la recerca i utilització dels audiovisuals en Ciències Humanes i Socials a l’Educació
Secundària. Investigador principal: Sebastià Serra Busquets. Quantitat atorgada: 1.000 euros.
3. Avaluació de l’adquisició de procediments científics per alumnes de 4t d’ESO i 2n de batxillerat
a les Illes Balears. La seva relació amb els requeriments dels estudis superiors. Investigador
principal: Albert Catalán Fernández. Quantitat atorgada: 2.000 euros.
4. El model d’orientació i intervenció psicopedagògica a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Estat actual i propostes de millora. Investigador principal: Maria Dolors Forteza Forteza. Quantitat
atorgada: 1.000 euros.

5. PLA D’AJUT A LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA (PADU): Fem camí
cap a Europa
El PADU neix com a una iniciativa del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i de l’ICE amb
l’objectiu de promoure la formació inicial i permanent del professorat universitari, una peça clau en
el procés de convergència cap a l’espai d’europeu d’educació superior.
Juntament amb les diverses convocatòries per a la millora docent i per a la implementació
d’experiències pilot de titulacions adaptades als sistema de crèdits ECTS, el PADU pretén oferir un
conjunt de cursos per tal de sensibilitzar i motivar el nostre professorat, i contribuir a impulsar una
nova cultura docent. Pensam que el contingut bàsic de totes aquestes accions ha de girar al voltant
d’un concepte clau: «l’ensenyament orientat a l’aprenentatge de l’alumnat».
En aquest sentit, durant el curs 2004-2005, l’oferta d’activitats ha estat la següent:
1. Com podem millorar la nostra docència
Destinataris: preferentment dirigit a professorat de recent incorporació
Professorat: Francesca Garcias Gomila; Joe Miró Julià; Francesc Imbernon Muñoz
Dates: 21 i 22 d’ octubre de 2004
Lloc: edifici Guillem Cifre de Colonya (aules A12 i A14). Campus universitari
Durada: 8 hores
Nombre d’inscrits: 47
Nombre d’alumnes aptes: 40
Llista d’espera: 8
2. L’acció tutorial a la universitat
Destinataris: preferentment dirigit a professorat expert
Professorat: Joan Manuel Homar
Dates: 5 de novembre de 2004
Lloc: Aulari (aula A116). Campus universitari
Durada: 3 hores
Nombre d’inscrits: 74
Nombre d’alumnes aptes: 56
Llista d’espera: 11
3. La planificació de la docència
Destinataris: preferentment dirigit a professorat de recent incorporació
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Professorat: José Luis Medina Moyá
Dates: 31 de gener de 2005
Lloc: edifici Guillem Cifre de Colonya ( aula A14). Campus universitari
Durada: 8 hores
Nombre d’inscrits: 62
Nombre d’alumnes aptes: 52
Llista d’espera: 7
4. Estratègies d’avaluació a l’aula
Destinataris: preferentment dirigit a professorat expert
Professorat: Elena Cano Garcia
Dates: 10 de febrer de 2005
Lloc: edifici Guillem Cifre de Colonya (aula A16). Campus universitari
Durada: 8 hores
Nombre d’inscrits: 65
Nombre d’alumnes aptes: 55
Llista d’espera: 10
5. Estratègies de treball en grup
Destinataris: professorat de la UIB
Professorat: Francesc Imbernon Muñoz
Dates: 25 de febrer de 2005
Lloc: edifici Guillem Cifre de Colonya (aula A14).Campus universitari
Durada: 4 hores
Nombre d’inscrits: 54
Nombre d’alumnes aptes: 45
Llista d’espera: 27
6. El portfolio o la carpeta d’aprenentatge
Destinataris: professorat de la UIB
Professorat: Elena Cano Garcia
Data: 21 de març de 2005
Lloc: sala d’actes de Cas Jai. Campus universitari
Durada: 4 hores
Nombre d’inscrits: 51
Nombre d’alumnes aptes: 36
Llista d’espera: 19
7. El paper de la motivació a l’aula
Destinataris: professorat de la UIB
Professorat: Jesús Alonso Tapia
Dates: 6 i 7 de juny de 2005
Lloc: edifici Guillem Cifre de Colonya (A 14)
Durada: 8 hores
Nombre d’inscrits: 42
Nombre d’alumnes aptes: 28
Llista d’espera: 21
8. Les habilitats socials del docent universitari a l’aula i a la tutoria
Destinataris: professorat de la UIB
Professorat: Isabel Tomàs
Dates: 27 i 28 de juny de 2005
Lloc: edifici Guillem Cifre de Colonya (A 14)
Durada: 8 hores
Edifici Sa Riera
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Nombre d’inscrits: 44
Nombre d’alumnes aptes: 35
Llista d’espera: 25
Les perspectives per al proper any acadèmic 2005-2006 estan orientades envers la continuació de
les convocatòries de sessions formatives intentant que algunes siguin impartides per professorat de
la UIB. A hores d’ara hi ha previstes tres sessions:
1. Aprenentatge basat en problemes.
2. L’acció tutorial.
3. La planificació a partir de competències i la guia docent.

6. PROGRAMES D’ACOLLIMENT I TUTORIES DELS ALUMNES DE
LA UIB
Amb aquestes activitats es tracta d’oferir a les persones que es matriculen per primera vegada la
UIB un conjunt d’informacions bàsiques i d’utilitat per facilitar la seva integració a la vida
universitària i millorar el seu aprenentatge i el seu rendiment.
La informació que s’ofereix inclou aspectes diversos d’especial interès per als nouvinguts:
característiques generals d’organització i de funcionament de la UIB; principals serveis a la
disposició de l’alumnat; possibilitats de participació en la vida universitària, tant en aspectes
acadèmics com no acadèmics, recursos, estratègies i tècniques per facilitar la transició a la
Universitat, etc.
A banda d’aquests continguts de caràcter general, que han estat organitzats per la UIB a través de
l’Institut de Ciències de l’Educació, cada facultat i escola universitària (o cada estudi, si escau)
organitza, com fins ara, altres activitats d’acolliment dels seus alumnes, relacionades específicament
amb els estudis que ofereix. Així, per exemple, tutories de matrícula i d’orientació inicial; proves de
nivell; cursos zero; explicacions dels seus plans d’estudis, del funcionament i l’organització de les
tutories, o de les pràctiques de les diferents matèries; ús i seguretat dels laboratoris; serveis
administratius de cada centre, etc.
Els mòduls oferts per l’Institut de Ciències de l’Educació són els següents:
— Benvinguda a la UIB
— Els nostres estudis
— Visita al campus
— Serveis als alumnes
— Participació a la vida universitària
— La sindicatura de greuges
— Biblioteques i aules d’estudi
— Observatori per a la igualtat i voluntariat
— Campus extens
— Aules d’informàtica
— Activitats culturals i esportives
— Tècniques d’estudi
— Prevenció i salut
— Espai europeu i crèdits ECTS
— Mobilitat i relacions internacionals
Les facultats o escoles que s’han interessat per aquestes activitats són:
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— Ciències empresarials
— Infermeria i fisioteràpia
— Turisme
— Facultat de filosofia i lletres
— Facultat de Ciències
— Educació
— Pedagogia
— Facultat de Dret
— Escola Politècnica
— Psicologia
— Psicopedagogia
Aquestes activitats es duran a terme entre el 26 de setembre i el 4 d’octubre de 2005.

7. PUBLICACIONS
AA. VV. (2005): Unitats Didàctiques per a primària. Àrea d’Educació Física. Coordinadors: Pere
Palou, Xavier Ponsetí, Pere A. Borràs. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic.

8. DADES I XIFRES
Resum de les dades més rellevants de l’any acadèmic 2004-2005 amb còmputs globals per unitats:

UNITATS
1. Unitat de Formació Inicial: CAP
2. Unitat de Formació Permanent
3. Unitat de Suport a la Investigació
4. Unitat de Recerca i Innovació
5. PADU
6. Programa d’acolliment i tutories

Edifici Sa Riera
c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2
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23
53
3
8
4
15

Alumnes
432
1.936

Professors
49
181
34

385

10
4

Pend.
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11.4. Fundació General de la UIB
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.
Els estatuts van ser modificats amb data 9 de març de 2005 per adaptar-se a l’obligació
establerta a la Llei 50/2002, de 26 de desembre.
La nova redacció de l’article segon dels estatuts de la FuGUIB fixa l’objecte i la
finalitat de la Fundació:
«Fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la
cultura i l’esport en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en especial
a la Universitat de les Illes Balears, entenent que són activitats fonamentals de
l’educació integral de la persona, i que puguin contribuir a millorar la societat en la qual
es troba la Fundació, dirigida a persones que de manera eventual o permanent es
relacionen amb la Universitat i hi viuen. En particular, les activitats han de contribuir a
establir vies de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les institucions del
seu entorn econòmic, social i geogràfic.»
Per tal de dur a terme aquestes activitats la Fundació té com a objectius:
1. Recaptar fons, fins i tot recorrent al finançament extern, i utilitzar-los en la
promoció i el finançament dels objectius de la fundació.
2. Col·laborar en la creació, l’establiment, la construcció i la gestió d’instal·lacions
destinades a totes aquelles activitats que puguin contribuir a la realització dels
objectius principals.
3. Potenciar sinergies en l’ús social d’instal·lacions de la Universitat en la línia dels
objectius de la Fundació, especialment pensant a facilitar l’accés a l’esport de
col·lectius necessitats per raons econòmiques, de minusvalideses i altres.

a. Residència d’Estudiants Bartomeu Rosselló-Pòrcel
La Residència d’Estudiants ha tingut una ocupació del cent per cent a les 97 habitacions
individuals durant el curs 2004-2005. Han estat ocupades per estudiants de la
Universitat.
Les habitacions dobles han rebut visites d’estudiants dels programes Sòcrates, Erasmus,
a més d’estades de professors visitants i altres convidats per la UIB.
A l’estiu de 2005 la Residència ha rebut visites del programa d’intercanvi de vacances
del PAS, un grup nombrós d’estudiants d’anglès i esports procedents de tot l’Estat
espanyol (Forenex), una trobada de jugadors d’escacs, el Torneig Tennis Marca Jóvenes
Promesas, participants a diversos congressos i cursos de la UIB, estades de grups i clubs

esportius, estudiants estrangers de doctorat o màster, grups de estrangers assistents a un
curs d’espanyol per a estrangers.
Les principals millores en les infraestructures i els serveis de la Residència durant el
curs 2004-2005 han estat les següents: renovació de la certificació del sistema de gestió
mediambiental de la FuGUIB segons la ISO 14001, adquisició de mobles per a les
habitacions segons les necessitats de l’estiu i adquisició d’altre mobiliari, millora
tècnica del grup electrogen, millores exteriors (enllumenat, reparació d’escala posterior i
pintura de baranes), patrocini de la participació dels residents en les lligues esportives
de la UIB, oferta als residents de la primera convocatòria pública de beques de
col·laboració en tasques de la Residència.

b. Instal·lacions esportives. CampusEsport

Un any més CampusEsport ha obert les instal·lacions i els serveis esportius de la
Universitat de les Illes Balears i ha organitzat una gran varietat de cursos i activitats
dins i fora de les instal·lacions esportives.
La consecució d’un servei de qualitat, compromès amb el medi ambient i la societat, ha
estat l’eix al voltant del qual hem programat i realitzat la nostra tasca. Volem destacar
les millores produïdes als habitacles de dutxes, amb la implementació d’uns polsadors
temporitzats que permeten regular la temperatura de sortida de l’aigua. Amb això i la
construcció d’un nou habitacle, també de dutxes, reservat als més menuts, aconseguim
donar solució a una problemàtica reiterada any rere any pels socis i usuaris com era la
temperatura de l’aigua de les dutxes. En sentim plenament satisfets de continuar gaudint
del certificat ISO 14001, que ens va ser atorgat per la implementació del sistema de
gestió mediambiental, i igualment mantenim l’accés de les persones discapacitades
universitàries a les instal·lacions i els serveis esportius de forma gratuïta. Destaquem
també un any més l’ampliació del programa d’activitats dirigides amb sessions com les
danses africanes o del ventre, a més de notables avenços en la consolidació del torneig
de conselleries, organitzat per CampusEsport per al Govern de les Illes Balears.
Resum d’actuacions
Curs 2004-2005
9 Millores a les dutxes. Substitució del polsador vigent per un que permet regular la
temperatura de sortida d’aigua de les dutxes.
9 Construcció d’un nou habitacle de dutxes per a nins i nines.
9 Disseny i creació de la nova mascota infantil de CampusEsport: en Llumet.
9 Manteniment del pla d’emergències de l’edifici.
9 Reposició d’equipament del gimnàs de fitness.
9 Assumim directament la gestió del manteniment dels edificis que gestiona la
FuGUIB: instal·lacions esportives i residència d’estudiants.
9 Manteniment del certificat ISO 14001. Ens mantenim com la primera instal·lació
esportiva certificada a Espanya.
9 Avenços considerables en la consolidació de la Lliga de Conselleries.

9 Ampliació i millora del programa i els serveis de CampusEsport, amb la inclusió de
les danses africanes i del ventre al programa d’activitats dirigides Posa’t en Marxa.
9 S’estabilitza la xifra de socis al voltant dels 5.000.
Les inversions realitzades en matèria d’instal·lacions i equipaments esportius durant el
curs 2004-2005 pugen a la xifra de 125.000 ¼
Dades del programa CampusEsport
També en aquesta edició, com en les anteriors, s’han mantingut i fins i tot incrementat
els avantatges dels socis de CampusEsport, entre els quals destaquen:
— Accés lliure a la piscina coberta i el gimnàs de fitness.
— Assessorament tècnic gratuït al gimnàs de fitness.
— Accés gratuït al programa Posa’t en Marxa. Enguany el programa s’ha
incrementat tant en nombre de sessions com amb la incorporació de noves i
atractives activitats.
— Avantatjosos descomptes en les inscripcions als cursos, etc.
— Servei de préstec de material aquàtic a la piscina gratuït per als socis.
Dades de socis
Des de l’inici fins a l’actualitat hem experimentat un creixement important en nombre
de socis. Les dades actuals ens indiquen la tendència a l’estabilització de les esmentades
xifres. Cal destacar que no s’han comptabilitzat com a socis: ni cursetistes ni usuaris
d’espais o productes concrets, aspecte que afegiria un nombre considerable de persones
que actualment fan ús de les instal·lacions i serveis de CampusEsport, més si cal tenint
en compte que els cursetistes, principalment de natació, han experimentat un increment
en nombre considerable.
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Dades d’ocupació d’espais
També en espais, a més de percebre un increment en el nombre de reserves efectives,
destaca un increment dels espais susceptibles de llogar-se originat per les inversions que
en matèria constructiva o de millora d’equipament s’han fet al llarg dels anys.
Si bé les xifres d’ocupació dels espais es troben al voltant del 50 per cent, aquesta
ocupació es troba al voltant del 95 per cent en la franja horària de les 19 a les 23 hores.
Ocupació dels espais CampusEsport 2002-2003

Pavelló
Camp de gespa

2004-2005
64,85%
43,00%

Tennis

46,05%

Pàdel

55,70%

L’ocupació dels espais ha estat afavorida per l’increment de les hores pràctiques de les
classes del títol de Mestre d’Educació Física, de la Facultat de Ciències de l’Educació
de la UIB, a més de l’assistència a les instal·lacions d’alguns centres escolars i
escoletes.
Dades de cursos i activitats
El programa Posa’t en Marxa ofereix als socis al voltant de cinquanta hores setmanals
gratuïtes de pràctica guiada d’activitats relacionades amb l’aeròbic i el condicionament
físic. Enguany com a novetat, les hores del programa s’han ajustat al calendari lectiu,
experiència que valorem positivament i continuarem portant a terme.
Durant els diferents anys, l’evolució dels programes de cursos ha anat sofrint canvis
considerables, per anar adaptant l’oferta a la demanda existent, sempre amb l’objectiu
de satisfer els socis i usuaris de les instal·lacions i els serveis esportius que gestionam.
Les dades recopilades fins a la data posen de manifest el creixement de cursetistes
experimentat, així com l’evolució dels diferents programes quant a nombre de noves
propostes que s’han anat afegint.
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Activitats esportives
Destacam els programes d’activitats que hem treballat durant la temporada que ens
ocupa:
– Escola de Futbol CampusEsport, que ha comptat amb una mitjana d’uns 180
participants mensuals.
– Escola de Natació CampusEsport, que ha comptat amb una mitjana d’uns 650
participants mensuals.
– Cursos de tennis i pàdel CampusEsport, que ha comptat amb una mitjana d’uns 70
participants mensuals.
– Competicions de Futbol-7 “Set Contra Set”. Tres tornejos amb una participació de
50 equips.
– I Circuit Màster de Tennis i Pàdel.
– Coorganització del TUIB, amb el personal responsable de l’Àrea d’Educació
Física i Esportiva del Departament de Ciències de l’Educació de la UIB.
– Cursos de Ball de Saló.
Activitats d’estiu
Durant l’estiu a les instal·lacions esportives es varen realitzar, entre d’altres, les
activitats següents:
•
•
•
•
•

IV Vacances Actives d’Estiu 05.
Estades 2005, la sisena edició d’aquesta activitat dirigida a nins i nines.
Activitats Esportives d’un nombrós grup procedent de Madrid: Forenex.
I Campus de Voleibol organitzat pel Club Voleibol Bunyola amb la
col·laboració de la Federació Balear de Voleibol.
Programa especial d’estiu amb oferta de preus i activitats especials del Posa’t en
Marxa.

c. Organització de congressos i esdeveniments

La FuGUIB, en col·laboració amb el Vicerectorat d’Investigació i Política Científica,
ofereix un servei de suport en l’organització de congressos i esdeveniments acadèmics i
científics. Aquest servei està destinat a donar suport logístic i organizatiu als
responsables de l’organització de congressos, trobades, seminaris i jornades que es
desenvolupin en el marc de la Universitat.
L’objectiu es donar un servei integral al responsable del congrés i cobrim, entre d’altres,
les tasques següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Assessorament pressupostari i financer.
Suport en la recerca de patrocinis.
Gestió de la secretaria tècnica i suport en la secretaria científica.
Gestió d’allotjaments, transports, àpats, espais i equipaments tècnics.
Desenvolupament del programa social i programa d’acompanyants.
Informació, comunicació i difusió de l’esdeveniment.
Suport economicoadministratiu.
Portal web de gestió de congressos; secretaria tècnica i científica.

Per donar un millor servei als responsables acadèmics i científics dels esdeveniments, la
FuGUIB ha dissenyat les característiques d'una aplicació informàtica amb el format de
portal web per oferir un servei integral a la gestió dels congressos i altres esdeveniments
que s'organitzin <www.uibcongres.org>.
Durant el curs 2004-05, la FuGUIB va donar suport als següents esdeveniments, per
ordre cronològic:
Esdeveniment

Data

Seminari The European Universities and
Cultural centres contribution to the
development of PV UNIVERSOL
XV Congreso Nacional de Historia del
Arte
Simposi d’Edició de Revistes Científiques
de Ciències Socials i Humanitats
Workshop: El circuito editorial y
científico de una revista científica
XII Encuentro de Economía Pública “La
Evaluación de las Políticas Públicas”
L’influence des sources sur l’unité et la
fragmentation du droit international
17th Euromicro Conference on Real-Time
Systems-ECRTS 05
Imaging the mind, Tutorial Course in
Cognitive Neuroscience
First Meeting of the Society fort he Study
of Economic Inequality - ECINEQ

12 de novembre de 2004

Nombre
aproximat
d’assistents
30

20 a 23 d’octubre de 2004

260

27 i 28 d’octubre de 2004

70

29 d’octubre de 2004

70

3 i 4 de febrer de 2005

150

20 i 21 de maig de 2005

25

5 a 8 de juliol de 2005

140

11 i 12 de juliol de 2005

40

20 a 22 de juliol de 2005

250

11.5. Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat de les
Illes Balears
Activitats
 El dia 18 d’octubre de 2004 es va iniciar el cicle de conferències Trajectòries
Empresarials IV, amb la participació dels següents conferenciants i amb 340
assistents:
Josep Oliver (president de la CAEB), Miquel Lladó (president de la Cambra de
Comerç), Miquel Nigorra (president del Banc de Crèdit Balear), Miquel Dalmau
(president del Consell d’Administració de la Policlínica Miramar), Rosa Gallur
(gerent de MAPFRE a les Balears), Simó Pere Barceló (copresident de Barceló
Hotels & Resorts), Damià Seguí (restaurant i espectacles Son Amar), Felicià
Fuster (expresident de Gesa i Endesa), Llorenç Huguet (president de la Caixa de
Balears, «Sa Nostra»). Les conferències varen finalitzar el 17 de gener de 2005.
 Els dies 15, 16 i 17 de novembre de 2004 es va fer el curs «L’escriptura
autobiogràfica a Espanya i Hispanoamèrica», impartit pel professor José Romera
Castilla, catedràtic de Literatura Espanyola de la UNED. Es va realitzar a la sala
de juntes de l’edifici Ramon Llull del campus universitari. 35 assistents.
 Realització els dies 21, 22, 23, 24, 25 i 28 de febrer i 2 de març de 2005 del
curs «Desde la depresión de los años 30 a la crisis de la deuda externa: una
Historia económica contemporánea de América Latina», impartit pel professor
Jorge Saborido, de la Universitat de Buenos Aires (Argentina). Coordinat pel
doctor Gonçal López Nadal, professor d’Història Econòmica de la UIB. 40
assistents.
 Premi Juníper Serra de la FCI. El dia 8 de març de 2005 es va lliurar el premi
Juníper Serra al doctor Manuel Elkin Patarroyo, metge colombià, director de la
Fundación Instituto de Inmunología de Colòmbia, per la seva important
contribució científica, ja que va descobrir la vacuna sintètica contra la malària, i
per la seva magnífica acció social, atès que va cedir els drets d’explotació
d’aquesta a l’Organització Mundial de la Salut.
III convocatòria dels premis i ajuts a la investigació. Premi a la
investigació dotat amb 9.000 euros al projecte presentat per: Dr. Fander Falconí i
Juan Ponce, professors de la Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials
(FLACSO), amb seu a Quito, Equador. El títol és: Proyecto de desarrollo social y
económico de la Amazonía Ecuatoriana basado en el ecoturismo:
emprendimientos populares como alternativa a un desarrollo excluyente.
Les dues ajudes a la investigació, dotades cada una amb 2.400 euros, han recaigut
en els projectes presentats per Magda Dimenstein, com a directora, i Emanoel
Baptista de Lima, del Departament de Psicologia. Centre de Cièncias Humanes,
Lletres i Art. Universitat Federal de Rio Grande do Norte. El projecte es titula:
Adolescência e juventude: Bases de apoio familiares e comunitárias como
estratégia de enfrentàmento à violência em Natal/RN- Brasil.

També s’ha atorgat una ajuda a la investigació al projecte presentat per Mario G.
Martin Pouget, com a director, Gustavo A. Massera Pettinari, com a codirector i
com a integrants de l’equip: Andrea Nallim i Gustavo F. Moreno, tots ells de la
Universitat de l’Aconcagua. Mendoza (Argentina). El títol del projecte és:
Modelo de gestión para un Departamento de Comercio Internacional en la
micro-región Luján-Maipú. Mendoza. Argentina.
 Realització d’una conferència i degustació de vins, «Los vinos de Mallorca»,
el dia 17 de març de 2005 a la Casa Balear de Mendoza (Argentina). Conferència
a càrrec de Bàrbara Mesquida i Joan Barceló, i degustació de vins de Mendoza
elaborada per cellers (família Adrover, Romero, Suñer, Tosso, Séptima,
Chandon) d’ascendència mallorquina i dels vins elaborats per la conferenciant
Bàrbara Mesquida.
 Els dies 12, 13, 14, 26 i 27 d’abril de 2005, realització del curs «Institucions
polítiques i relacions exteriors a l’Amèrica Llatina», amb la coordinació de
Rosario Huesa i Bernat Riutort i amb la participació de: Edgardo Mocca
(professor de la Universitat de Buenos Aires), Mariana Vázquez (Ministeri
d’Afers Exteriors, oficina MERCOSUR), Lucia Herrmann (Universitat Estatal de
Londrina, Brasil), Hugo Cañón (Fiscal de la Cámara Federal de Bahía Blanca,
Argentina). 20 assistents.
 Conferència de la doctora Ana Jofre (Facultat d’Humanitats i Ciències de
l’Educació. Universitat Nacional de La Plata): «La reciente emigración de
argentinos a España: El caso de las Islas Baleares». El dia 23 de juny de 2005.
 Centenari de la Casa Balear de Buenos Aires celebrat del dia 11 al 15 d’agost
de 2005. La Casa Balear de Buenos Aires fou fundada l’agost de 1905 i aquest
any celebra les festes del centenari amb la participació de diverses autoritats de
les Illes.
 El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, professor del Departament de Ciències
Històriques i Teoria de les Arts de la UIB, realitzarà la conferència «La evolución
del modelo de sociedad en las Islas Baleares (1229-1900)», a les cases balears de
Montevideo, La Plata, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba i Rosario. Del 18 de
setembre a l’1 d’octubre de 2005.

11.6. Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut
L’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) és un centre
mixt entre la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears creat pel
Decret 72/2002, de 17 de maig, del Consell de Govern de les Illes Balears (BOIB núm.
63), i la UIB en va aprovar el reglament el 18 de febrer de 2003 (FOU núm. 215).
Direcció: Margalida Gili Planas
Subdirecció: Àlvar Agustí Garcia-Navarro
ÀREES D’INVESTIGACIÓ I GRUPS
ÀREA
D’INVESTIGACIÓ
IMMUNOLÒGIQUES

EN

MALALTIES

INFECCIOSES

I

Grup 1. Microbiologia
Coordinador: Sebastià Albertí Serrano
Grup 2. Grup d’Estudi de les Malalties Infeccioses – VIH
Coordinador: Melcior Riera Jaume
Grup 3. Estudi de la Resposta Immunològica a la Patologia Humana
Coordinadora: Núria Matamoros Florí
Grup 4. Bases Moleculars i Cel·lulars de la Resposta Immunològica i
Inflamatòria
Coordinador: Antoni Gayà Puig
Grup 5. Grup d’Estudi de les Malalties Emergents
Coordinadora: Teresa Serra Farrell
Grup 6. Microbiologia Molecular i Patogènesi Bacteriana
Coordinador: José Antonio Bengoechea Alonso
Grup 7. Interaccions d’Ions Metàl·lics amb Molècules d’Interès Mèdic
Coordinador: Ángel García Raso
ÀREA D’ INVESTIGACIÓ EN MALALTIES CARDIORESPIRATÒRIES
Grup 8. Recerca de Factors de Risc Cardiovasculars i Malaltia Coronària
Coordinador: Miquel Fiol Sala
Grup 9. Insuficiència Cardíaca
Coordinador: Carlos Fernández Palomeque
Grup 10. Malalties Pulmonars Obstructives
Coordinador: Àlvar Agustí Garcia-Navarro
Grup 11. Síndrome d’Apnees del Son
Coordinador: Ferran Barbé Illa

Grup 12. Biologia Cel·lular i Molecular de les Malalties Cròniques i
l’Envelliment
Coordinador: Xavier Busquets Xaubet
ÀREA D’INVESTIGACIÓ EN NEUROCIÈNCIES
Grup 13. Neurofarmacologia
Coordinador: Jesús A. García Sevilla
Grup 14. Neurofisiologia del Son
Coordinador: Rubén V. Rial Planas
Grup 15. Neuropsicologia Clínica
Coordinador: Francesc Barceló Galindo
Grup 16. Anàlisi i Tractament dels Trastorns Psicopatològics i Factors
Psicològics Implicats en Malalties Mèdiques
Coordinador: Miquel Roca Bennàsar
Grup 17. Depressió Resistent
Coordinador: Mauro García Toro
Grup 18. Evolució i Cognició Humana
Coordinador: Camilo José Cela Conde
Grup 19. Neurobiologia Cel·lular
Coordinador: Gabriel Olmos Bonafè
Grup 20. Neurodinàmica i Psicologia Clínica
Coordinador: Xavier Bornas Agustí
ÀREA D’INVESTIGACIÓ EN ONCOHEMATOLOGIA
Grup 21. Biomedicina Molecular i Cel·lular
Coordinador: Pablo V. Escribá
Grup 22. Marcadors Moleculars d’Anàlisi, Identificació i Diagnòstic Genètic
Coordinadora: M. Misericòrdia Ramon Juanpere
Grup 23. Biologia Molecular en Càncer Pulmonar i Digestiu
Coordinador: Juli Rifà Ferrer
Grup 24. Fonaments Quirúrgics i Moleculars dels Tumors Digestius
Coordinador: Josep Francesc Noguera Aguilar
Grup 25. Teràpia Cel·lular i Oncohematologia
Coordinador: Joan Besalduch Vidal

ÀREA D’INVESTIGACIÓ EN MALALTIES RENALS I ÒSSIES
Grup 26. Litiasi Renal i Calcificacions Patològiques
Coordinador: Fèlix Grases Freixedas
Grup 27. Epidemiologia de Malformacions Congènites
Coordinadora: Inmaculada Martín Navas
ÀREA
D’INVESTIGACIÓ
NUTRICIONALS

EN

MALALTIES

DIGESTIVES

I

Grup 28. Malalties Digestives
Coordinador: Antoni Obrador Adrover
Grup 29. Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu
Coordinador: Josep A. Tur Marí
Grup 30. Nutrigenòmica: Nutrició, Gens i Patologies
Coordinador: Andreu Palou Oliver
Grup 31. Homeòstasi Energètica
Coordinadora: Pilar Roca Salom
Grup 32. Neuroendocrinologia i Obesitat
Coordinador: Bartomeu Burguera
ÀREA D’INVESTIGACIÓ EN BIOINFORMÀTICA I TELEMEDICINA
Grup 33. Imatges, Gràfics i Telemedicina
Coordinador: Francisco Perales López
Grup 34. Biologia Computacional i Bioinformàtica
Coordinador: Francesc A. Rosselló Llompart
Grup 35. Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs
Coordinador: Francisco Muñoz Izquierdo
ÀREA D’INVESTIGACIÓ
SANITÀRIA

EN

SALUT

PÚBLICA

I

ECONOMIA

Grup 36. Qualitat de Vida, Dependència i Malaltia Terminal
Coordinador: Joan Llobera Cànaves
Grup 37. Investigació Biopsicosocial en Conductes Addictives
Coordinadora: Carme Orte Socias
Grup 38. Investigació en Serveis Sanitaris
Coordinador: Gaspar Tamborero Cao
La tasca feta durant aquest any es pot resumir al voltant de quatre eixos d’actuació:

 Recerca
L’activitat investigadora està enfocada a:
• Mantenir els grups de recerca existents i donar-hi suport i facilitar la formació de
grups emergents.
•

Coordinar l’activitat investigadora del IUNICS amb la de centres i entitats
homòlegs, nacionals i estrangers, i estimular la participació en xarxes, projectes de
recerca i programes d’activitats conjunts.

•

Aconseguir l’acreditació científica i tècnica de caràcter sanitari del Ministeri de
Sanitat i Consum mitjançant l’Institut Carlos III.

 Infraestructura, obres i espais
• Dotar i posar en funcionament la seu del IUNICS a la UIB.
• Obres de remodelació de l’Hospital Universitari Son Dureta.
 Activitats docents
Activitats realitzades:
1. Cicle de conferències Salut, Ciència i Futur, juntament amb la Conselleria de Salut i
Consum, la Fundació Mateu Orfila i Sa Nostra. S’han impartit les conferències
següents:
- Genètica i càncer: claus per a una interpretació. A propòsit del càncer vesicular, a
càrrec del Dr. Antoni Gelabert Mas, catedràtic d’Urologia. Facultat de Medicina.
Universitat Autònoma de Barcelona
-

Respirar, roncar i salut, a càrrec del Dr. Ferran Barbé Illa, metge adjunt de
Pneumologia. Hospital Universitari Son Dureta.

-

Antibiòtics: de l’ús correcte a l’agressió ecològica, a càrrec del Dr. Fernando
Baguero, cap del Servei de Microbiologia. Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

-

Els antioxidants en la nutrició antienvelliment, a càrrec del Dr. Josep Viña Ribes,
catedràtic de Fisiologia. Facultat de Medicina. Universitat de València.

-

Pot existir l’elixir de l’eterna joventut? Nous coneixements sobre el procés
d’envelliment, a càrrec del Dr. Fèlix Grases Freixedas, catedràtic de Química
Analítica. Director del Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal. UIB.

-

L’Estudi Framingham. Cinquanta anys de la història d’un poble que ha contribuït al
coneixement de les causes de les malalties cardíaques, a càrrec del Dr. Roberto
Elosúa, epidemiòleg cardiovascular. Institut Municipal d’Investigació Mèdica.
Barcelona.

-

Noves dianes terapèutiques en el tractament del càncer, a càrrec del Dr. Pere
Gascón, cap del Servei d’Oncologia. Hospital Clínic de Barcelona.

-

Les cèl·lules mare i la reconstrucció del cor malalt. Fantasia o esperança?, a càrrec
del Dr. Bernat Nadal Ginard. Cardiovascular Research Institute. Department of
Medicine. New York Medical College. EUA.

-

L’estigma de la malaltia mental, a càrrec del Dr. Juan José López-Ibor, catedràtic de
Psiquiatria. Universitat Complutense de Madrid.

2. Cicle de conferències La Cultura del Saber: Veus del Segle XXI, juntament amb Sa
Nostra i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. S’han impartit les
conferències següents:
Hacia el control de la malaria, a càrrec del Dr. Manuel Elkin Patarroyo, director
de la Fundación Instituto de Innunología de Colòmbia.
-

Cèl·lules troncals i futur de la medicina regenerativa, a càrrec del Dr. Bernat Soria,
catedràtic de Fisiologia i director de l’Institut de Bioenginyeria de la Universitat
Miguel Hernández d’Elx.

Malalties animals emergents i la seva repercussió en la salut, a càrrec del Dr.
Juan José Badiola, director del Centre Nacional de Referència de les Encefalopaties
Espongiformes Transmissibles.
3. Curs: Imaging the Mind. Tutorial Course in Cognitive Neuroscience
4. Curs: Una metodologia per al desenvolupament de les vacunes sintètiques contra la
malària, impartit pel Dr. Manuel Elkin Patarroyo
5. III Jornades d’Investigació del Sistema de Salut de les Illes Balears, juntament amb la
Conselleria de Salut i Consum i la Fundació Mateu Orfila.

12. Campus universitari, infraestructura i medi ambient
12.1. ESPAIS
Des del mes de setembre de l’any 2000, el Vicerectorat d’Infraestructures i Medi Ambient gestiona
les reserves i l’ús dels espais de la Universitat, tal com es va publicar al FOU, Acord normatiu 5246,
de 14 de novembre de 2000, pel qual es varen aprovar els criteris d’ús, reserva i pagament i els
preus dels espais de la Universitat.
Durant el curs 2004-2005, el Vicerectorat ha realitzat 129 reserves d’entitats externes a la UIB, de
les quals 27 han estat anul·lades, i 494 reserves internes, de les quals 11 han estat anul·lades.
De les reserves externes, el nombre de peticions per edificis ha estat el següent:
Cas Jai
6
6
Son Lledó
Ramon Llull
7
5
Mateu Orfila i Rotger
Guillem Colom Casasnovas
3
Anselm Turmeda
11
Aulari
3
Beatriu de Pinós............................................................... 4
Guillem Cifre de Colonya
17
Sa Riera
3
Gaspar Melchor de Jovellanos........................................37
Seu de Menorca
14
Seu d’Eivissa i Formentera
16
De les reserves internes, el nombre de peticions per edificis ha estat el següent:
Cas Jai
173
Son Lledó
227
Ramon Llull
8
Mateu Orfila i Rotger
4
Guillem Colom Casasnovas
9
Anselm Turmeda
8
Aulari
3
Beatriu de Pinós............................................................. 12
Guillem Cifre de Colonya
21
Sa Riera
4
Jovellanos........................................................................29
Seu de Menorca
0
Seu d’Eivissa i Formentera
0

A més, s’han autoritzat 82 peticions de videoconferència per a activitats de la UIB, de les
quals 3 han estat anul·lades.
Des del Vicerectorat s’ha proporcionat, tant a les entitats externes com a les internes que ho han
sol·licitat, a part de la reserva de l’espai físic, suport administratiu per a tot tipus de necessitats, des
d’equipament informàtic i audiovisual, a personal d’administració i serveis, personal de neteja de
l’espai i altres prestacions.

Pel que fa a les reserves externes, s’han facturat a les entitats sol·licitants les despeses següents:
Pagaments per espais
7.922,95 ¼
Pagaments per PAS
33.240,53 ¼
Pagaments per personal de neteja
9.146,32 ¼
1.350,12 ¼
Pagaments per ús de videoconferència
Pagaments per ús d’aules d’informàtica
4.725,00 ¼
1.350,00 ¼
Pagaments per altres despeses
Total facturat..............................................................57.734,92 ¼

12.2. INFRAESTRUCTURES I NOUS EDIFICIS
— El dia 14 de juliol de 2004 la Universitat de les Illes Balears i la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears signaren un protocol general d’intencions en matèria d’infraestructures
universitàries mitjançant el qual la Comunitat Autònoma es compromet a finançar les obres
noves i actuacions en edificis existents propietat de la Universitat de les Illes Balears. Així
mateix es preveu la creació d’un consorci, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat
d’obrar plena, amb l’objecte de finançar, gestionar i dur a terme les obres necessàries.
PLA PLURIANUAL (2004-2011) D’INVERSIONS A LA UNIVERSITAT DE LES
ILLES BALEARS
1. INTRODUCCIÓ
1.1. DIAGNOSI
1.1.1. Relació d’edificis
La Universitat de les Illes Balears disposa de dotze edificis al campus de la carretera de
Valldemossa (Mateu Orfila i Rotger, Ramon Llull, Guillem Colom Casasnovas, Aulari, Anselm
Turmeda, Guillem Cifre de Colonya, Beatriu de Pinós, Gaspar Melchor de Jovellanos, Cas Jai,
Son Lledó, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, de les instal·lacions esportives), dos edificis a Palma (Sa
Riera i Can Oleo), dos edificis a Menorca (Can Salort i Santa Rita a Alaior) i un edifici a Eivissa
(l’antiga seu del Consell d’Eivissa). Tots aquests edificis, excepte Can Oleo i Santa Rita, són
funcionals i s’hi desenvolupen les diferents activitats que es realitzen a la Universitat: docència,
recerca, administració i serveis, representació i esport.

Les principals característiques dels edificis esmentats (ubicació dels departaments, facultats,
escoles i serveis) es resumeixen a continuació:

MATEU ORFILA I ROTGER: té una superfície útil de 14.284,15 m2, la part més antiga de
l’edifici data de l’any 1969 i l’ampliació de l’any 1980. És la seu dels departaments de Física i
de Química. També s’hi ubiquen els laboratoris dels Serveis Cientificotècnics. Juntament amb
l’edifici Guillem Colom Casasnovas constitueix la Facultat de Ciències.
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GUILLEM COLOM CASASNOVAS: té una superfície útil de 6.388,25 m . Va ser
construït l’any 1988. És la seu dels departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de
la Salut i de part del Departament de Ciències de la Terra. També s’hi imparteixen els estudis
d’Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d’Hortofructicultura i Jardineria. Com s’ha indicat,
forma part de la Facultat de Ciències, però està separat físicament de l’edifici Mateu Orfila i
Rotger.

RAMON LLULL: té una superfície útil d’11.419,6 m2. Va ser construït l’any 1982. És
l’edifici de la Facultat de Filosofia i Lletres, constituïda pels departaments de Ciències
Històriques i Teoria de les Arts, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Filologia Catalana i
Lingüística General, Ciències de la Terra, i Filosofia i Treball Social. Alguns d’aquests
departaments tenen el seu professorat situat, parcial o completament, fora d’aquest edifici per
manca d’espai. També s’hi ubica el Servei de Recursos Audiovisuals i l’Oficina d’Informació.

5
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ANSELM TURMEDA: té una superfície útil de 5.078,37 m . Va ser construït l’any 1989.
És l’edifici de l’Escola Politècnica Superior, constituïda pel Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica. S’hi imparteixen, a més dels estudis de Matemàtiques, els estudis
d’enginyeries i d’Arquitectura Tècnica. També s’hi ubica el Centre de Tecnologies de la
Informació.

GUILLEM CIFRE DE COLONYA: té una superfície útil de 18.303,78 m2. Va ser
construït l’any 1994. És l’edifici de les facultats de Ciències de l’Educació i de Psicologia, i de
l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia. S’hi imparteixen la major part dels estudis
relacionats amb les facultats de Ciències de l’Educació i Psicologia (Educació Social,
Pedagogia, les diferents especialitats de Mestre, Psicologia i Psicopedagogia), i també els
d’Infermeria. Disposa de dues aules de videoconferència. Una part del professorat d’aquestes
facultats i de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia estan ubicats a l’edifici Beatriu
de Pinós per manca d’espai al Guillem Cifre de Colonya.

BEATRIU DE PINÓS: construït l’any 2001, té una superfície útil de 2.500 m2. S’ha de
considerar un edifici interdepartamental o interfacultatiu, perquè als cinquanta-un despatxos de
què disposa hi ha professors que tenen els seus respectius departaments ubicats en altres edificis
del campus (Ramon Llull, Guillem Colom C. i Guillem Cifre de C.). A les seves aules s’hi
imparteixen els estudis de Fisioteràpia i de Filologia Anglesa, a més d’assignatures d’altres
estudis.

GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS: té una superfície útil de 19.200 m2, i va ser
construït l’any 2002 i està pendent de recepció. És la seu de les facultats de Dret i de Ciències
Econòmiques i Empresarials, i de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials. És l’edifici més
gran del campus i el que té el major nombre d’estudiants. Disposa de dues aules de
videoconferència.

AULARI (PREFABRICAT): té una superfície útil de 1.991 m2. Va ser construït l’any 1997. És
un edifici multiusos, on s’imparteixen classes de teoria de diferents estudis i la majoria de les
pràctiques de Fisioteràpia. És la seu de l’Àrea d’Idiomes i dels serveis administratius de Campus
Extens. Disposa d’una aula d’autoaprenentatge de català. També s’hi ubica la seu del Consell
d’Estudiants, un menjador per a estudiants i dues aules informatitzades.

SON LLEDÓ: té una superfície útil de 5.078,37 m2, i fou construït l’any 1989. És la seu del
Rectorat i dels serveis administratius generals de la Universitat.

CAS JAI: és una de les construccions més antigues del campus, va ser rehabilitat l’any
1982. Fonamentalment és un edifici de representació, on també s’ubiquen els serveis: mèdic, de
prevenció de riscs laborals i de publicacions.

RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL: té una superfície
útil de 4.667,98 m2. Va ser construïda l’any 1990. Disposa de cent habitacions, en règim de
pensió completa, algunes de les quals s’ofereixen al professorat que fa estades curtes a la nostra
universitat.

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: tenen una superfície útil de 5.291 m2. Varen ser
construïdes l’any 1999. Inclouen els serveis de: piscina coberta, gimnàs, pista poliesportiva.
Fora de l’edifici hi ha: el camp de futbol amb gespa artificial, pistes de tennis i pistes de pàdel.
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SA RIERA: construït l’any 1916, té una superfície útil de 4.256 m . És la seu del
Vicerectorat de Projecció Cultural, de l’Institut de Ciències de l’Educació i del Servei
d’Activitats Culturals. En aquests moments, i mentre no es realitzin les obres de restauració de
Can Oleo, fa les funcions d’edifici de representació de la UIB a Palma. També s’hi imparteixen
cursos de postgrau i extensió universitària. És el lloc de trobada de les corals universitàries.

2

SEU DE LA UIB A EIVISSA I FORMENTERA: té una superfície útil de 2.996,19 m i va
ser cedida a la Universitat l’any 1997. És la seu dels diferents estudis que s’imparteixen en
aquestes illes. Disposa d’aules equipades per a videoconferència i d’una sala d’actes.

SEU DE LA UIB A MENORCA: té una superfície útil de 1.924,84 m2. És un edifici
construït l’any 1893 que fou restaurat l’any 1999. És la seu dels diferents estudis que
s’imparteixen en aquesta illa. Disposa d’aules equipades per a videoconferència. Hi ha un
projecte d’ampliació.

1.1.2. Edificis antics i edificis recents
Com ha quedat exposat, els diferents edificis de què disposa la UIB presenten importants
diferències quant a l’antiguitat; hi ha un conjunt d’edificis antics (Mateu Orfila i Rotger, Ramon
Llull, Guillem Colom Casasnovas) o molt antics (Sa Riera) i un conjunt d’edificis recents
(instal·lacions esportives, Beatriu de Pinós i Gaspar M. de Jovellanos), la resta de construccions
té una antiguitat mitjana.

La posada en funcionament de l’edifici Gaspar M. de Jovellanos va representar una fita molt
important per a la UIB, perquè ha permès cobrir una mancança històrica de dues de les facultats
que aporten més estudiants a les aules. Aquest edifici està estructurat en tres blocs, un l’ocupa la
Facultat de Dret, un altre la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i l’Escola
d’Estudis Empresarials, el tercer bloc és comú per a ambdues facultats i agrupa els serveis
administratius, la sala d’actes, les aules de videoconferència, una aula d’informàtica amb
capacitat per a setanta ordinadors, la biblioteca i el servei de bar i menjador. Es tracta d’un
edifici espaiós, amb unes excel·lents instal·lacions, que accentuen encara més les diferències que
hem assenyalat abans entre els edificis de la UIB.

No podem obviar que els edificis més vells pateixen deficiències greus causades pel pas del
temps, però també per una deficient construcció, tant a nivell d’estructura com d’instal·lacions i
de seguretat. Només cal recordar que la part més antiga del Mateu Orfila i Rotger, on s’ubica el
Departament de Física, té més de trenta anys, i l’edifici de Sa Riera és encara molt més antic que
les primeres construccions del campus. En aquests edificis cal plantejar actuacions de reforma
que assegurin la funcionalitat i l’habitabilitat, com també ampliacions que permetin adaptar-los
a les necessitats actuals.
Durant aquest curs s’ha posat en marxa el nou edifici dels Serveis Cientificotècnics (SCT) i
d’una part de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS). Té una
superfície construïda de 3.750 m2 i està unit físicament a l’edifici Mateu Orfila i Rotger. Ha estat
subvencionat amb fons FEDER i la seva construcció representa una passa endavant molt

important pel que significa de modernització de les instal·lacions del SCT i per l’ampliació dels
espais disponibles fins ara. Es tracta fonamentalment d’un edifici de laboratoris, amb
equipament científic del més alt nivell destinat als grups de recerca de la UIB i també als
encàrrecs d’empreses i d’institucions externes.

1.2. NECESSITATS
1.2.1. Ampliació dels edificis antics
És absolutament necessària l’ampliació d’alguns dels edificis més antics del campus, deguda
a la manca d’espai motivada per l’increment del professorat i dels alumnes com a conseqüència
de la implantació de nous estudis. Alguns d’aquests dèficits són ja històrics, i tenen l’origen en
una mala planificació a l’hora de dissenyar els edificis i la seva posterior ocupació, que va tenir
lloc de forma diferent a la prevista, modificant espais i ficant-hi més persones que les que podria
admetre un pla de seguretat mínimament rigorós. La introducció de noves metodologies en
l’ensenyament, per exemple, necessitats de laboratoris, i de les tecnologies de la informació, són
elements que també s’han de tenir presents a l’hora de planificar aquestes ampliacions.

Es planteja, com a prioritat, l’ampliació del Ramon Llull i posteriorment també la del Centre
de Tecnologies de la Informació (antic Centre de Càlcul, situat en un edifici annex a l’Anselm
Turmeda), actualment es va treballant en el pla de necessitats del Guillem Colom Casasnovas.

Aquest curs s’ha resolt el concurs per a la construcció d’un laboratori de material per als estudis
d’Arquitectura Tècnica al soterrani de l’edifici Anselm Turmeda, i abans de finalitzar el mes de

setembre s’adjudicaran les obres, que es preveu que estaran acabades a principis de novembre de
2005.

En el cas del Ramon Llull la situació és extrema, ja que hi ha professors ubicats en
despatxos que no tenen les condicions mínimes d’habitabilitat, i per la situació absolutament
precària d’alguns laboratoris de docència i de recerca. També hem de tenir present que aquest
edifici va perdre una gran sala d’actes, que va ser transformada en magatzem de llibres
procedents de diferents donacions. Tot plegat ens fa plantejar l’ampliació de l’edifici en una
superfície de mil metres quadrats, que és la màxima que permet la modificació del Pla
especial del campus. En el plec de prescripcions tècniques de l’ampliació, per al qual s’ha arribat
a un consens amb l’equip de direcció de la Facultat de Filosofia i Lletres, es tindran en compte
aquestes mancances i es tractarà de treure un profit òptim de l’espai disponible. El projecte
definitiu es realitzarà per selecció de cinc avantprojectes encarregats a arquitectes que tenen un
reconegut prestigi professional.

Pel que fa al Centre de Tecnologies de la Informació, l’ampliació que es proposa és de 500
m2, i té com a objectiu fonamental la reubicació de tot l’equipament informàtic a les
dependències superiors per evitar possibles avaries degudes a inundacions i també per qüestions
de seguretat. Aquest és un centre de vital importància per al funcionament de la Universitat, pel
suport que dóna a les tasques de docència i de recerca.

L’altre edifici que necessita una ampliació és el Guillem Colom Casasnovas. La
problemàtica en relació amb l’habitabilitat és diferent a la del Ramon Llull, però hi ha un dèficit
d’espais degut a l’augment dels membres dels grups de recerca (becaris, incorporació
d’investigadors Ramón y Cajal) i dels nous estudis. Un problema greu del Guillem Colom C. va
lligat a la separació física del Mateu Orfila i R., on hi ha els serveis generals de la Facultat de
Ciències (serveis administratius, el centre de reprografia, sala d’actes), els laboratoris del SCT i
les aules informàtiques que fan servir els professors i alumnes del Guillem Colom C. La
proposta que es fa consisteix a unir els dos edificis de la Facultat de Ciències; d’aquesta manera
es generarien nous espais que permetrien l’ampliació del Guillem Colom C., la ubicació de
serveis generals de la Facultat, i facilitarien els accessos al nou edifici dels SCT, als laboratoris i

a les aules situades al Mateu Orfila i R.

1.2.2. Concentració i cohesió de facultats i escoles
La dispersió en diferents edificis del campus de departaments d’una mateixa facultat o
d’ensenyaments d’un mateix estudi crea multitud de problemes tant per al professorat com per a
l’alumnat. Un dels casos més significatius és el del Departament de Ciències de la Terra, els
membres del qual estan repartits entre tres edificis i imparteixen classes en quatre edificis
diferents, tot tenen els serveis administratius allunyats del lloc on tenen el despatx. Aquesta
dispersió es repeteix en altres departaments com Psicologia, Pedagogia, Filologia Espanyola,
Moderna i Llatina, Infermeria i Fisioteràpia, i Filosofia i Treball Social.

Tot i l’esforç que s’ha fet per evitar aquesta dispersió i per arribar a una situació òptima com
seria que cada edifici fos la seu d’una determinada facultat, per així donar coherència i cohesió a
les facultats i als estudis que depenen de cada una, això no ha estat possible amb les
disponibilitats dels espais actuals del campus. Per aquest motiu es planteja la construcció d’un
nou edifici d’uns 3.000 m2, distribuïts en dues plantes, la superior dedicada a despatxos i la
inferior a laboratoris i a espais multiusos. Aquesta construcció permetria agrupar-hi determinats
departaments i alliberar espais en altres edificis que podrien ser ocupats de forma més coherent.

1.2.3. Rehabilitació d’edificis antics
La UIB té dos edificis que no es poden utilitzar a causa del seu estat ruïnós. Un és l’edifici
de Can Oleo, ubicat a Palma; l’altre està situat al carrer de Santa Rita d’Alaior (Menorca).
Ambdós edificis necessiten una ràpida rehabilitació, no sols perquè representen uns espais
importants i necessaris per a la Universitat sinó també perquè amenacen ruïna.

La reforma de l’edifici ubicat al carrer de Santa Rita, núm. 11, d’Alaior (Menorca) té com a
objectiu adequar-lo a les noves necessitats d’espais de la UIB a la Seu de Menorca. L’edifici que
s’ha de reformar té una superfície total de 1.012 m2, d’acord amb el projecte ja elaborat i
presentat a l’Ajuntament d’Alaior per a la seva tramitació. Les noves instal·lacions es repartiran
en tres plantes. Planta baixa: recepció i despatx, sala d’actes amb una capacitat per a 104

persones, zona de reunió, magatzem, serveis, ascensor, pati i rampa de connexió amb l’edifici de
Can Salort. Primer pis: tres aules (dues amb capacitat per a 42 alumnes i l’altra per a 60
alumnes), serveis i ascensor. Segon pis: tres aules (dues amb capacitat per a 42 alumnes i l’altra
per a 60 alumnes), serveis i ascensor. Està previst que dues de les aules noves estiguin dotades
de les instal·lacions que cal per impartir classes amb videoconferència, la qual cosa permetrà
solucionar les deficiències greus que en aquest sentit pateix la Seu de la UIB a Menorca. La
durada estimada de les obres de reforma i posada en funcionament de les noves instal·lacions és
d’uns quinze mesos.

Després de la realització del Concurs d’avantprojectes arquitectònics per a la reforma de Can
Oleo, guanyat per l’arquitecte Pere Nicolau, en aquests moments, una vegada realitzat el
projecte d’execució, s’està pendent del permís d’obres corresponent de l’Ajuntament de Palma.
A grans trets, l’edifici s’estructura en quatre nivells, amb una superfície total construïda de
2.202 m2. La planta baixa i l’entresòl contindran: llibreria i centre d’informació sobre la UIB,
cafeteria, espais (polivalents) per al Servei de Comunicació, l’arxiu històric i la Càtedra Ramon
Llull, a més del vestíbul i les terrasses. El primer pis contindrà: despatxos de representació, sala
de juntes, sala polivalent (ubicada a dos nivells). El segon pis, destinat a docència i a
conferències, està compost de: aula (seminari) per a 20-25 persones, aula de 30-40 persones,
espai polivalent (pot fer-se servir com a aula o una petita sala d’actes) amb capacitat per a 50-55
persones.

1.2.4. Espais generals
La UIB és una de les poques universitats de l’Estat que no disposa d’una biblioteca central al
campus. Aquesta mancança s’ha convertit en una reivindicació ja històrica per als diferents
equips rectorals de la Universitat. L’acumulació d’un fons bibliogràfic que en aquests moments
desborda les possibilitats de les biblioteques repartides pels diferents edificis, ha motivat la
convocatòria d’un concurs d’idees amb intervenció de jurat per al nou edifici de la biblioteca de
la UIB. En aquests moments està resolt el concurs.

La biblioteca central de la UIB s’ubicarà al campus, a la mateixa parcel·la que la part nova

de l’edifici del Rectorat, Son Lledó. La façana principal de la biblioteca estarà orientada a
ponent i tindrà davant una zona verda que facilitarà la connexió entre els diferents edificis del
campus. La biblioteca ocuparà una superfície aproximada de 12.000 m2, distribuïts en cinc grans
tipus bàsics d’espais, que s’integraran i combinaran de diverses maneres per donar lloc a les
distintes unitats de servei de l’edifici: 1) places de lectura, consulta i estudi: de l’ordre de 1.200
places, de les quals 990 seran places individuals, 120 places informatitzades, 120 places de
treball col·lectiu en cabines, la resta de les places estaran destinades a cartoteca, audiovisuals i
lectura informal; 2) dipòsits de material bibliogràfic i documental; 3) espais de treball del
personal de biblioteca, que ocuparan una superfície de 805 m2, distribuïts en diferents àrees que
cobriran les necessitats de gestió de la biblioteca; 4) espais per a funcions auxiliars; 5) espais de
circulació i distribució.

Estructuralment la biblioteca estarà composta per: a) planta baixa, que comprèn prevestíbul,
vestíbul d’entrada, zona d’informació i préstec, zona de lectura informal, biblioteca bàsica i de
referència; b) primer pis, que conté la biblioteca especialitzada de monografies; c) segon pis,
amb l’hemeroteca, la mediateca, cartoteca, sala d’informació electrònica, àrea de treball de
documentació, àrea de treball de catalogació i procés tècnic, àrea de treball de direcció i
administració i àrea de descans del personal; d) planta soterrani, que comprèn àrea de treball
d’adquisicions, àrea d’arxiu, fons antic i col·leccions especials, àrea de dipòsit de reserva i arxiu
administratiu de la UIB i dipòsit general.

2. PROPOSTA D’ACTUACIONS
Aquesta proposta d’inversions per a la millora i l’ampliació de les infraestructures de la
UIB correspon a un pla plurianual que va des de 2004 fins a 2011.

A l’apartat 2.1 s’hi descriuen les inversions que s’han de realitzar al mateix campus
universitari. En el cas de l’edifici Ramon Llull (2.1.1), es tracta d’una actualització
prioritària, ja que actualment dóna cabuda a més despatxos dels que té construïts, ja que els
despatxos nous s’han instal·lat amb materials prefabricats als passadissos. La millora de
l’edifici actual del Centre de Tecnologies de la Informació (2.1.2) ha de possibilitar el

trasllat de les instal·lacions informàtiques, actualment ubicades al soterrani, amb la intenció
de prevenir el risc d’avaries per possibles inundacions que poden causar mals irreparables a
les instal·lacions. Igualment, és necessària la construcció del laboratori de materials de
construcció (2.1.3) per als estudis d’Arquitectura Tècnica; aquesta mancança obliga els
alumnes a fer les pràctiques en una empresa externa a la UIB, a Palma. L’espai entre els
edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas (2.1.4) permetria crear tot
un conjunt comunicat i alhora ampliar els serveis dels alumnes que acudeixen a cada un
dels edificis. Les dues darreres inversions són infraestructures noves, edificis estrella
llargament demanats, tant l’edifici de laboratoris i despatxos (2.1.5) com, i sobretot, el de
la Biblioteca Central (2.1.6), un edifici emblemàtic en una universitat.

Al darrer punt, a l’apartat 2.2, s’hi inclouen reformes per realitzar fora del campus
universitari. La primera, la reforma de l’edifici gòtic de Can Oleo, al centre històric de
Palma, ha de permetre a la UIB tenir una seu institucional al centre de la ciutat. Per altra
part, la reforma de l’edifici ubicat darrere la Seu de Menorca ha de permetre ampliar l’espai
existent, que ha esdevingut insuficient per programar totes les activitats docents que
s’ofereixen i per donar cabuda a l’alumnat que actualment hi assisteix.

La seqüenciació temporal d’aquestes inversions es troba descrita a l’apartat 3.

2.1.

ACTUACIONS AL CAMPUS UNIVERSITARI

2.1.1. Ampliació de l’edifici Ramon Llull
 L’objectiu és ampliar i fer més habitable l’edifici.
 La superfície ampliable és de 1.100 m2.

 Hi fan falta despatxos i aules especials.
 És necessari actualitzar la xarxa elèctrica i el cablatge.
 La Universitat de les Illes Balears ha comanat una assistència tècnica per
realitzar cinc avantprojectes a altres cinc arquitectes.
2.1.2. Ampliació del Centre de Tecnologies de la Informació (CTI, també dit Centre
de Càlcul)
 L’extensió d’ampliació prevista és d’uns 500 m .
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 Permetria el trasllat dels equips informàtics ubicats al soterrani per eliminar
el risc d’avaries per possibles inundacions que poden ocasionar la pèrdua
irreparable de materials.
 Ubicació de l’empresa de manteniment i avaries informàtiques.
2.1.3. Construcció del laboratori de materials de construcció
 Aquest laboratori ha de tenir una extensió de 200 m2.
 És necessari per als estudis d’Arquitectura Tècnica.
 La ubicació idònia és a l’edifici Anselm Turmeda, on es troben els estudis de
l’Escola Politècnica Superior.
2.1.4. Edifici per comunicar els actuals Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom
Casasnovas
 Aquest espai ha de possibilitar comunicar els dos edificis de la Facultat de
Ciències.
 Permetrà alhora ampliar la capacitat de l’espai actualment destinat a serveis.
 Es preveu la instal·lació de despatxos, dos laboratoris, el servei de copisteria,
etc.

2.1.5. Edifici de laboratoris i despatxos
 Edifici de dues plantes (similar al Beatriu de Pinós), de 3.000 m2.
 Es preveu una planta baixa destinada a laboratoris i un primer pis destinat a
despatxos.
 Ha de permetre la reubicació del Departament de Ciències de la Terra i dels
professors de Filologia Anglesa, actualment en diferents edificis. Aquesta
ubicació permetrà una localització conjunta de l’Escola Universitària
d’Infermeria i Fisioteràpia.
2.1.6. Biblioteca central
 S’ubicarà a la mateixa parcel·la que la part nova de l’edifici del Rectorat,
davant la zona verda prevista al Projecte paisatgístic, zona que servirà de
connexió entre els diferents edificis del campus.
 La superfície prevista per a la biblioteca és de 12.000 m2, distribuïts en
diferents tipus d’espai destinats a lectura, consulta de llibres, dipòsits de
diferents tipus de materials, etc.
 El passat mes de setembre de 2003 es va resoldre el concurs d’idees amb
intervenció de jurat per al nou edifici de la biblioteca de la UIB. L’any 2004
s’ha encarregat a l’arquitecte guanyador, el senyor Jaume Vidal Ferrer, el
projecte d’execució.

2.2.

REFORMES EXTERNES AL CAMPUS

2.2.1. Reforma de Can Oleo
 El

senyor

Pere

Nicolau,

guanyador

del

concurs

d’avantprojectes

arquitectònics per a la reforma de Can Oleo, ha realitzat el projecte
d’execució. Queda pendent el permís d’obra, sol·licitat a l’Ajuntament de
Palma.
 La superfície total construïda és de 2.202 m , distribuïts en quatre plantes.
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 Es preveuen espais destinats a llibreria, arxiu històric, cafeteria (planta
baixa), sala de juntes i sala polivalent (primer pis) i sala de conferències i
espai polivalent (segon pis).
2.2.2. Ampliació de la Seu universitària de Menorca
 El vell edifici ja adquirit es troba al carrer de Santa Rita, 11. La part de
darrere del solar confronta amb l’actual seu de l’extensió de la UIB a
Menorca.
 L’edifici que s’ha de reformar té una extensió de 1.012 m2, distribuïts entre
el soterrani, la planta baixa, el primer pis i el segon pis.
 Dues aules han d’estar dotades amb les instal·lacions necessàries per fer-hi
classes per videoconferència.

 Projecte presentat a l’Ajuntament d’Alaior, el qual ha concedit la llicència
municipal d’obres.

3. CALENDARI D’ACTUACIONS
ANYS 2004-2007
•

Ampliació de l’edifici Ramon Llull

•
•
•

Equipament de l’ampliació de l’edifici Ramon Llull
Construcció del laboratori de materials de construcció (Arquitectura Tècnica)
Realització del projecte de biblioteca central. Estudi geotècnic, que es farà a principis
del curs 2005-2006, i projecte d’execució, que es farà al llarg de l’any 2006

•

•

Ampliació de la Seu de Menorca amb l’edifici del carrer de Santa Rita, núm. 11,
d’Alaior
Ampliació del Centre de Tecnologies de la Informació
Construcció d’un espai de servei per comunicar els edificis Mateu Orfila i Rotger i
Guillem Colom Casasnovas
Reforma de l’edifici de Can Oleo

•

Nou edifici de laboratoris i despatxos

•
•

ANYS 2007-2011
•

Edifici de la biblioteca central al campus

— Cartografia digital: es va continuar treballant en la realització de la cartografia digital
de tots els edificis del campus i també de Sa Riera. Aquesta cartografia, que ja està
enllestida, ens permetrà conèixer amb exactitud la distribució d’espais i ens facilitarà la
gestió. També s’ha elaborat un plànol topogràfic del campus amb vista a utilitzar-lo per
a la modificació del Pla especial.
— Actuacions d’infraestructures corresponents al curs 2004-2005
Edifici

Servei/departament

Concepte

Anselm Turmeda

Ampliació de l'espai destinat a la consergeria
mitjançant la col·locació de taulells d'atenció
al públic a una distància més adequada

Anselm Turmeda

CTI

Traslladar l'armari de comunicacions del 2n
pis del CTI al 1r pis

Anselm Turmeda

CTI

Arranjar una zona del soterrani del CTI per
ubicar-hi
el
servei
d'avaries
de
microinformàtica

Anselm Turmeda

CTI

Canviar el gas haló pel gas NAF S125 del
sistema d'extinció d'incendis de la sala de
màquines del CTI de l'edifici

Anselm Turmeda

2 portes de 2 fulls cada una per a l'edifici
Anselm Turmeda

Anselm Turmeda

Obres complementàries degudes al mal estat
de l'enrajolat existent i demolició i enrajolat
nou a les parets interiors del laboratori de
fotografia electrònica
Remodelació elèctrica de l'edifici Anselm
Turmeda (adquisició de SAI i quadres elèctrics
estabilitzats)

Anselm Turmeda

Anselm Turmeda

Demolició de plafons existents i nou
tancament d'obra del bloc de formigó amb
portes de xapa galvanitzada a l'arxiu magatzem
de llibres del soterrani de l'edifici
Ampliació del mostrador de la consergeria

Anselm Turmeda

Anselm Turmeda

CTI

Substitució d'equip de climatització obsolet de
la sala de màquines

Anselm Turmeda

Substitució d’equips BC-8 afectats per la
inundació de setembre de 2003 a la sala
Ibercom

Anselm Turmeda

Actualització de RAI sistema BC-11 a la sala
Ibercom a causa de la inundació de setembre
de 2003

Anselm Turmeda

Muntatge de la sala Ibercom

Anselm Turmeda

Instal·lació del nou equip de transmissió
Ibermic a la sala Ibercom a causa de la
inundació de setembre de 2003

Anselm Turmeda

Substitució de Buffer Gastel i Tau a la sala
Ibercom a causa de la inundació de setembre
de 2003

Anselm Turmeda

Pas de BC8 a BC11 per LIM

Anselm Turmeda

Instal·lació d’enllaços FO monomode des de
l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos a la
resta d'edificis

Anselm Turmeda

Instal·lació elèctrica per muntar 4 bases Cetac
a la sala de màquines de l'edifici Anselm
Turmeda

Anselm Turmeda

CTI

Serveis tècnics d'instal·lació i reforma elèctrica
del CTI

Anselm Turmeda

Salut laboral

Canvi de la central d'incendis del CTI

Aulari

Infermeria
Fisioteràpia

i Climatitzar els 4 nous seminaris que s'han
creat a l'antiga aula 14 de l'edifici

Aulari

Ampliar el magatzem de neteja per guardar-hi
els carros

Aulari

Insonorització de la paret de separació entre
l’Àrea d'Idiomes i Campus Extens a l'Aulari

Aulari

Insonorització de les aules A019 i A020 de
l'Aulari

Aulari

Remodelació de dependència de l’Aulari
(ubicació provisional del Servei de
Manteniment)

Aulari (serveis bancaris)

Complementària de la INV. 03/0326
corresponent a la construcció modular de 4
locals amb 4 banys al costat de l’Aulari

Aulari (serveis bancaris)

Complementària de la INV. 03/0326
corresponent a la construcció modular de 4
locals amb 4 banys al costat de l’Aulari
corresponent a la diferència vidre de seguretat
de portes i finestres, preses de corrent,
comptadors i canalitzacions informàtiques
Ampliació de la solera de formigó al voltant
dels locals bancaris

Aulari (serveis bancaris)

Campus

Campus

Subministrament de senyalització vial per al
campus universitari

Campus

Campus

Subministrament i instal·lació de 2 targetes de
telefonia ELU 29 per a 32 extensions noves

Campus

Campus

Subministrament i col·locació d'una capa de
grava del núm. 2 de 3 cm de gruix al carrer
entre el Mateu Orfila i Rotger i els SCT

Campus

Campus

Construcció d'un moll per a minusvàlids i
senyalització horitzontal a la parada de bus de
l'edifici Mateu Orfila i Rotger

Campus

Campus

Construcció de 2 rampes d'accés per a
minusvàlids als 2 costats del carrer entre el llac
i l'edifici Guillem Cifre de Colonya

Campus

Campus

Construcció de 2 rampes d'accés per a
minusvàlids als 2 costats del carrer entre la
llacuna i l'Aulari

Campus

Campus

Construcció d'un moll i 2 rampes d'accés per a
minusvàlids davant la parada de bus de
l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

Campus

Campus

Campus

Substitució de 2 plafons informatius espatllats
(un d'entrada al campus, al qual s'ha d'afegir la
farmàcia, i un del costat de l'edifici Ramon
Llull)
S. de Biblioteca i Desmuntar i adaptar llibreries al dipòsit dels
Documentació
edificis Gaspar Melchor de Jovellanos i
Anselm Turmeda

Campus

Fer una solera de formigó per ubicar-hi una
caseta prefabricada a l'hivernacle

Campus

Campus

Renovació de 2 plafons informatius a les
entrades del campus (Cas Jai i Son Lledó)

Campus

Campus

Il·luminació de tota la zona d'aparcament de
Can López amb 10 focus de 400 W, línies des
de la galeria de serveis

Campus

Diverses feines a causa de la inundació del
mes de setembre de 2003

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Campus

Can Oleo

Can Oleo

Treballs necessaris per evitar inundacions de la
galeria de serveis del pàrquing general.
Conducció d'aigües pluvials fins a Cas Jai.
Millora de les instal·lacions elèctriques
aprofitant la realització dels treballs
Desmuntar i eliminar els equips d'haló
existents a la UIB (total, 4 equips)
Expedient 63/04: realització de la instal·lació
elèctrica de la central fotovoltaica, connexió,
xarxa elèctrica de baixa tensió... Instal·lació
elèctrica, programació d’equipament de
controls, disseny de pàgina web de cablatge
Expedient 65/04: realització de la instal·lació
elèctrica de la central fotovoltaica, connexió,
xarxa elèctrica de baixa tensió... Instal·lació
elèctrica, programació d’equipament de
controls, disseny de pàgina web de cablatge
Expedient 64/04: subministrament i muntatge,
col·locació de 134 plafons fotovoltaics de 150
Wp monocristal·lins, de 150 W cada un, marca
Isofoton, BP, Siliken o similar...
Autoliquidació de sol·licitud de llicència
d'activitats de l'edifici Can Oleo (Ajuntament
de Palma)
Reforma interior d'una part de la coberta per
eliminar goteres i filtracions d'humitat a la
comunitat de veïns del carrer del Palau Reial,
núm. 7, de Palma

Can Oleo

Cas Jai

Apuntalament del voladís dels balcons de la
façana (c/ de l’Almudaina, 4, Can Oleo)
Servei Mèdic

Cientificotècnic

Instal·lació de climatització a la sala d'espera
de la consulta mèdica de Cas Jai
Per evitar l'entrada d'aigua a les cambres
tècniques exteriors dels laboratoris de la planta
baixa es fa necessària la col·locació de planxes
d'alumini per evitar que es puguin banyar
directament els equips instal·lats
Instal·lació de bombes d'aigua als circuits
secundaris per a la climatització dels SCT

Cientificotècnic

Cientificotècnic

2 plaques per a la inauguració de l'edifici
Cientificotècnic

Cientificotècnic

Obres de reforma interior per realitzar als
laboratoris B-11, B-12, C-11 i C-12 del primer
pis de l'edifici per al IUNICS

Gaspar Melchor de Jovellanos

Tomar paret i remodelar la xarxa elèctrica i
informàtica de la Secretaria

Gaspar Melchor de Jovellanos

Arranjar la connexió del bastidor amb guies
(rack) i els bastidors del CPD de l'edifici

Gaspar Melchor
Jovellanos

Modificació de la instal·lació elèctrica del
CPD de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

de CTI

Gaspar Melchor de Jovellanos

Instal·lació elèctrica i informàtica per al nou
espai del Laboratori de Recerca i
Documentació Turística

Gaspar Melchor
Jovellanos

Ampliació de la instal·lació elèctrica de la
nova CPD de l'edifici Gaspar Melchor de
Jovellanos a causa de la compra de noves
màquines
Substitució d’un botó de l'ascensor de RAE
16867 de l'edifici Gaspar Melchor de
Jovellanos per una clau (per evitar l’accés al
tercer pis del bloc B)

de CTI

Gaspar Melchor de Jovellanos

Gaspar Melchor de Jovellanos

Posar reixes a les baranes de la planta baixa
que donen al bar i les de la rampa que accedeix
al bar

Gaspar Melchor de Jovellanos

Instal·lació de retenidors magnètics a les
portes contra incendis i barres antipànic a la
sala d'actes de l'edifici i connexió amb la
centraleta
Reduir l'alçada del taulell d'atenció al públic
dels serveis administratius de l'edifici

Gaspar Melchor de Jovellanos

Gaspar Melchor de Jovellanos

Instal·lació de làmines de control solar als
vidres del hall del primer pis perquè
enlluernen els treballadors de la consergeria
l'horabaixa
Gaspar Melchor de S. de Biblioteca i Ampliació de làmines de control solar als
Jovellanos
Documentació
entresolats de la biblioteca de l'edifici Gaspar
Melchor de Jovellanos, als finestrals amb
orientació sud
Gaspar Melchor de Jovellanos
Instal·lació d'una clau per impedir l'accés al
soterrani de l'edifici pels dos ascensors
General

General

Rètols instal·lats amb motiu de la visita dels
prínceps a l'edifici Gaspar Melchor de
Jovellanos

Guillem Cifre de Colonya

Substitució de 2 compressors de refredadores
d'aigua / bombes de calor de l'edifici Guillem
Cifre de Colonya (blocs A i B)

Guillem Cifre de Colonya

7 punts de
Psicobiologia

Guillem Cifre de Colonya

Instal·lar reixes a les baranes del 1r pis del bar
de l'edifici Guillem Cifre de Colonya

Guillem Cifre de Colonya

Adequar magatzem de la secretaria

Guillem Cifre de Colonya

Reforma interior del Laboratori de Didàctica

xarxa

al

Laboratori

de

Guillem
Colonya

Cifre

de Servei de Prevenció Connexió de les centraletes d'incendis dels
blocs B i C amb el bloc A

Guillem
Colonya

Cifre

de Campus

Posar proteccions a la rampa que surt del bloc
B de l'edifici Guillem Cifre de Colonya (porta
d'accés del caminal d'Eivissa)

Guillem Cifre de Colonya

Instal·lació d'un aire condicionat per habilitar
l'espai denominat actualment «sala de
doctorat» per fer-hi classes

Guillem Cifre de Colonya

Reparació d’un muret afectat per un accident
de cotxe a l'edifici Guillem Cifre de Colonya

Guillem Colom C.

Subministrament i instal·lació d'una barana en
tot el perímetre del terrat del 3r pis de l'edifici
Guillem Colom Casasnovas

Guillem Colom C.

Subministrament i instal·lació de cintes
antilliscants als graons de totes les escales de
l'edifici Guillem Colom Casasnovas

Guillem Colom C.

Salut laboral

Mateu Orfila i R.

Física

Mateu Orfila i R.

Instal·lació d'un extractor d'aire al bany dels
laboratoris de Bioquímica del 2n pis de
l'edifici que s'utilitzen com a sala fosca de
fotografia
Instal·lació d'un altell Rejiband de 30 cm
d'amplada i 40 m de perímetre a l'edifici
Reforma interior dels WC i baixants del bany
d'homes a la planta baixa del passadís de
Física

Mateu Orfila i R.

Física

Insonoritzar la sala on hi ha una bomba de flux
continu de gas (al costat de l'aula 12)

Mateu Orfila i R.

Física

Mateu Orfila i R.

Química

Complementària de la INV. 04/0131
corresponent a la instal·lació d'infraestructura
elèctrica amb grup electrogen i SAI i reforma
d'espais per als laboratoris d'electrònica
Adequació del bany 10 del primer pis de
l'edifici per convertir-lo en sala d'ordinadors

Mateu Orfila i R.

Química

Substituir l'aparell d'aire condicionat del
laboratori 10 de Química Inorgànica

Mateu Orfila i R.

Física

Mateu Orfila i R.

Química

Mateu Orfila i R.

Física

Excés d’amidament dels cables elèctrics de
2
seccions 120, 50, 35 mm respecte al
pressupost
d'ampliació
d'infraestructura
elèctrica a l'edifici Mateu Orfila i Rotger
Instal·lació d'una bomba de calor al laboratori
núm. 17 de la planta baixa est que, a més, s'usa
com a despatx de becaris. La instal·lació
portàtil s'ha romput i, a més, resulta del tot
insuficient
Instal·lació de xarxa (28 punts) a la zona de la
planta baixa (àrea de Tecnologia Electrònica)

Mateu Orfila i R.

Química

Instal·lació d'un aparell d'aire condicionat al
laboratori del 1r pis de l'edifici Mateu Orfila i
Rotger (sala d'ordinadors)

Mateu Orfila i R.

Química

Reforma del laboratori de Química Analítica

Mateu Orfila i R.

Solucionar el problema de l'embós al bany
d'homes del hall a l'edifici Mateu Orfila i
Rotger

Mateu Orfila i R.

Física

Desmuntar l’envà de Pladur dels nous
laboratoris

Ramon Llull

Filosofia

Subministrament i instal·lació d'un equip d'aire
condicionat per trencament de l'existent

Ramon Llull

S. de Biblioteca i Tapar forats i goteres del sòtil de la sala de
Documentació
lectura i pintar

Ramon Llull

C. Històriques i Instal·lació d'un equip de climatització al
Teoria de les Arts despatx 159c, de la senyora Isabel Escandell

Ramon Llull

Liquidació de la reforma interior de la
secretaria i col·locació de moqueta a la tarima
de l'Aula de Graus

Ramon Llull

Oficina
d'Informació

Ramon Llull

C. Històriques i Posar aire condicionat al despatx 167 de
Teoria de les Arts Ciències Històriques del Ramon Llull

Ramon Llull

Instal·lació de punts de corrent i presa de
dades a l'aula 10 del Laboratori de Prehistòria

Ramon Llull

Ampliació de la instal·lació d'enllumenat de la
secretaria

Ramon Llull

Estudi geotècnic d’ampliació de l’edifici
Ramon Llull

Ramon Llull

Salut laboral

Residència d'Estudiants

Subministrament i instal·lació d'una porta de
vidre (entrada) per a l'Oficina d'Informació

Addició d'enllumenat per a la sala d'arxiu
històric (planta baixa) de la biblioteca del
Ramon Llull
Reparació i connexió de FO monomode des de
la Residència d'Estudiants fins al CTI

Sa Riera

ICE

Ampliació de la sala de juntes de l'ICE per a
nous
despatxos
del
TED
(Títol
d’Especialització Didàctica)

Sa Riera

ICE

Proposta per a la implantació d'un sistema de
gestió acadèmic i administratiu per a l'ICE

Sa Riera

Climatització de l'aula 02 de l'edifici Sa Riera
amb 2 conjunts d'aire condicionat

Sa Riera

Climatització de l’aula 01 de Sa Riera amb
equip de bomba de calor (inclou la instal·lació
elèctrica necessària)

Seu universitària d’Eivissa

Ampliar instal·lació elèctrica de la secretaria
de la Seu universitària d'Eivissa

Seu universitària d’Eivissa

Arranjar l’entrada general d'aigua de l'edifici

Seu universitària d’Eivissa

Retirada de les instal·lacions existents a la
fossa de l'ascensor de la Seu universitària
d'Eivissa i Formentera

Seu universitària de Menorca

Insonoritzar una porta entre una aula i l’antic
despatx del director de Can Salort

Son Lledó

Modificació del quadre de comunicació de
xarxa del grup electrònic perquè pugui donar
corrent d'emergència als ascensors i grups de
pressió d'aigua de Son Lledó
Substitució de planta refredadora / bomba de
calor general de Son Lledó

Son Lledó

Son Lledó

S. de Comptabilitat Col·locació de franges de vinil al despatx de la
i Pressuposts
cap del Servei de Comptabilitat i Pressuposts

Son Lledó

S. d’Alumnes

Son Lledó

Instal·lar 3 focus (halògens) al mostrador del
Servei d'Alumnes
Subministrament i instal·lació d'un equip de
climatització a l'OPP
Reforma de Can Amorós per ubicar-hi el
Servei de Manteniment de la UIB

Salut laboral

Senyals de vies d'evacuació i localització de
mitjans d'extinció

Nombre d’actuacions per edifici:
Anselm Turmeda.................................................20
Aulari................................................................... 7
Campus................................................................18
Can Oleo.............................................................. 3
Cientificotècnic.................................................... 4
Gaspar Melchor de Jovellanos.............................12
General.................................................................. 1
Guillem Cifre de Colonya..................................... 9
Guillem Colom Casasnovas.................................. 3
Mateu Orfila i Rotger...........................................13

Ramon Llull.........................................................10
Residència d’Estudiants........................................ 1
Sa Riera................................................................ 4
Seu universitària d’Eivissa.................................. 3
Seu universitària de Menorca............................... 1
Son Lledó.............................................................. 5

12.3. MEDI AMBIENT
— Modificació del Pla especial del campus
El Pla general d’ordenació urbana de Palma vigent indica la necessitat de redactar un Pla
especial com a tràmit previ a la regularització del conjunt d’edificacions existents en
l’àmbit del recinte de la UIB. Els tràmits duts a terme fins ara són:
08/11/02 Lliurament a l’Ajuntament de Palma del projecte de la modificació del Pla especial
del campus de la UIB
14/01/03 Lliurament a l’Ajuntament de Palma de la preceptiva avaluació d’impacte ambiental
simplificada
21/01/03 Recepció de l’informe del Servei de Control de Planejament de l’Ajuntament de
Palma, amb indicació d’algunes deficiències per resoldre (emès el 16/12/02)
06/03/03 Lliurament de nova documentació a l’Ajuntament de Palma amb resolució de les
deficiències
31/03/03 Informe favorable del Servei de Control de Planejament de l’Ajuntament de Palma
08/04/03 Signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i la UIB,
referent a la creació a la UIB de la Càtedra de Patrimoni Guillem Sagrera, a la
ubicació i l’ús de les diverses biblioteques municipals i a la redacció del Pla especial
de la Universitat
09/04/03 Acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Palma pel qual s’aprova
inicialment el Pla especial del campus universitari i s’exposa a informació pública
durant un mes
15/04/03 Notificació de l’Acord esmentat a la UIB
09/05/03 Exposició pública: publicació de l’aprovació inicial del projecte de modificació del
Pla especial del campus universitari en un dels diaris de més difusió de la província
(Última Hora, 9 de maig de 2003, pàg. 32)
25/05/03 Exposició pública: publicació de l’aprovació inicial del projecte de modificació del
Pla especial del campus universitari al Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 73,
pàg. 145
En aquest moments estam treballant en la reparació de les deficiències que s’han plantejat
abans de l’aprovació definitiva de la modificació del Pla especial del campus. En concret
s’està realitzant un projecte per a la recollida d’aigües d’escorrentia que poden afectar una
zona del campus, que corre perill d’inundació. Esperam que al llarg de l’any 2006 les
deficiències estaran corregides.
— Programa d’ambientalització de la UIB
Construcció d’un sistema de depuració per llacunatge: el dia 16 d’abril es va inaugurar
el sistema de llacunatge del campus de la Universitat de les Illes Balears. Aquest sistema
consisteix en una estació de depuració d’aigua residual crua pel sistema de llacunatge, i ha
estat dissenyat per l’Institut Biotecnològic de les Illes Balears amb la col·laboració de
l’IBASAN i experts de la UIB, i amb el suport de la Caja de Ahorros del Mediterráneo,

CAM.
Consideram que aquest és un projecte molt importat per a la UIB, perquè permetrà un
millor aprofitament de l’aigua i podrem recuperar la zona humida de la font de la Vila.
Recollida selectiva:
En virtut del conveni signat amb l’empresa Mallorquina de Servicios i Medio Ambiente,
SL, es va continuar la recollida i el transport de cartutxos de tòner usats, pols de tòner,
cartutxos de tirada de tinta, matrius i fotocopiadores, i també la destrucció controlada de
tots aquests residus que no es poden reciclar. Es va continuar la campanya de recollida
selectiva de paper, vidre, piles de botó, envasos i oli. Amb aquesta campanya es vol
potenciar la recollida de substàncies contaminants i la possible reutilització, seguint les
directrius de l’Ecoauditoria de la UIB i del Codi de conducta ambiental. Tota la informació
referent a aquest tema, incloses les estadístiques corresponents, es pot consultar a la pàgina
web de la UIB.
DESCRIPCIÓ DEL NOU SISTEMA
— L’empresa Ingrama, adjudicatària del servei d’impremta (documentació de matrícula)
per a la Universitat de les Illes Balears, va proposar al concurs, entre d’altres millores, que
Cartones Compactos Mallorquines, SA, recollís de forma gratuïta tot el sobrant de paper de
la UIB amb l’aportació d’una compactadora, instal·lada on s’indicàs, per al posterior
reciclatge del paper a l’abocament, perquè així s’asseguràs que aquest es dugués a terme a
la planta paperera del grup PASESA, ubicada a Mallorca.
— El Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura ha dut a terme la instal·lació
elèctrica necessària perquè pugui funcionar a la zona d’aparcament coneguda com a «codi
de barres».
— Initial, empresa concessionària del servei de neteja, recollirà com fins ara a cada edifici
el paper de les capses de cartó, a més dels cartonatges dels embalatges, i després
d’emmagatzemar-los en un lloc destinat a l’efecte a cada edifici, acordat amb les
administradores, els conduirà a primera hora del matí, amb la seva furgoneta, a la
compactadora, on els abocaran. La connexió i desconnexió del motor de la compactadora
queda al càrrec del personal de l’empresa de neteja mitjançant un cable connector que, per
motius de seguretat, cada vegada serà retirat i custodiat pel personal de neteja.
— Mensualment Cartones Compactos Mallorquines, SA, ens facilitarà el pes de paper i
cartó recollit de manera selectiva, amb la garantia absoluta que efectivament es recicla.
— Paral·lelament, seguiran en funcionament al campus els contenidors d’EMAYA
destinats a la recollida selectiva de paper i cartó.
AVANTATGES DEL NOU SISTEMA ENFRONT DEL PRIMER
— Garantia absoluta que el paper es recicla

— Coneixement exacte de la quantitat de paper recollida, no de manera aproximada o
empírica, com fins ara
— Posada en marxa d’una millora oferta en un concurs
— Treball coordinat amb dues empreses concessionàries
— Eliminació d’una complicació del treball diari de les treballadores de la neteja
Projecte UnivERsol: la Universitat de les Illes Balears participa en el projecte UnivERsol
(Universitats, Energies Renovables, solar), de generació d’electricitat amb sistemes solars
fotovoltaics, liderat per la Universitat de Barcelona amb la col·laboració de l’Institut Català
d’Energia de la Generalitat de Catalunya, cofinançat per la Direcció General de Transports
i Energia (DGTREN) de la Comissió Europea.
L’objectiu principal del projecte és donar a conèixer l’avenç tecnològic i afavorir
l’expansió de la cultura fotovoltaica, que es va convertint en una de les fonts d’energia
elèctrica tècnicament més ben resoltes. Els sistemes fotovoltaics instal·lats permetran
també l’estudi del seu comportament via Internet als investigadors i estudiants per poder
perfeccionar la tecnologia que afecta, a més dels aspectes energètics, altres de tan
interessants com els que es refereixen a l’arquitectura i a l’urbanisme.
El projecte UnivERsol, finançat per la Unió Europea, preveu la realització de vint-i-nou
centrals fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica, en universitats i edificis culturals
d’Espanya, França, Holanda i el Regne Unit, que produiran 707 kWp de potència total. A
les Illes Balears s’han acollit al projecte la Universitat de les Illes Balears i l’Ajuntament
d’Artà, on, durant l’any 2002, s’han fet dues instal·lacions d’uns 20 kWp cada una.
El cost total del projecte és de 5,9 milions d’euros, dels quals la CE n’aporta el 42 per cent.
La construcció dels sistemes fotovoltaics val 4,9 milions d’euros (6.500 euros/Wp) i els
costs restants es refereixen a tasques generals de coordinació, estudis especials i difusió.
La instal·lació ja s’ha completat i només falta la connexió a la xarxa, es preveu que estarà a
punt a principis del curs 2005-2006.
Voluntariat Ambiental
El Vicerectorat de Relacions Exteriors ha posat en marxa el Programa de voluntariat de la
UIB, que inclou el programa de voluntariat ambiental com un dels programes de
voluntariat especialitzat.
La creació del voluntariat ambiental respon a la necessitat de donar una resposta a la
problemàtica greu que pateix el medi ambient mitjançant la participació activa i directa de
tots els membres de la comunitat universitària, que adquireixen un compromís altruista
d’acció, formació, prevenció i sensibilització amb l’entorn.
Objectius fonamentals:
¾ Sensibilitzar la comunitat universitària de la importància de treballar per un
desenvolupament més sostenible.
¾ Crear un espai de participació i implicació de tota la comunitat universitària.

¾ Oferir informació i experiència als estudiants per complementar la seva formació
integral.
¾ Utilitzar el voluntariat com un mitjà de relació entre la Universitat i el seu entorn social.
Activitats de voluntariat que oferirà la UIB:
9 Organització d’activitats culturals relacionades amb temes ambientals: cursos,
conferències, seminaris, debats...
9 Organització de recorreguts guiats per conèixer l’ecologia del campus i el seu entorn
9 Participació en feines de restauració de zones del campus
9 Dinamització de feines de vigilància ambiental: control acústic del campus, cens de
vehicles, reciclatge...
9 Activitats de col·laboració amb altres ONG ambientals
9 Realització de campanyes de sensibilització ambiental de la comunitat universitària
9 Creació de comitès ambientals a cada edifici per a la millora de la qualitat ambiental
9 Oferta de voluntariat en espais naturals protegits a les Illes
9 Difusió de les activitats de voluntariat ambiental
Consideram que per poder dur a terme de forma eficaç aquestes activitats es fa
imprescindible el desenvolupament d’un programa de formació de voluntariat universitari
que tingui com a objectiu donar la informació i la formació ambiental bàsiques als
membres de la comunitat universitària de la UIB, de manera que els permeti conèixer
conceptes i principis generals, problemes mediambientals, maneres de contribuir a la
millora de l’entorn natural, mètodes i àrees de treball...
— Projecte paisatgístic del campus
S’ha seguit treballant en aquest projecte, principalment pel que fa a la transformació de la
parcel·la central del campus, on es localitzen les dues llacunes, en un gran parc. En concret
s’ha realitzat una nova plantació d’arbres, s’han fet moviments de terra per facilitar les
feines de pagès i s’ha encarregat a un equip d’arquitectes un projecte per a la ubicació
d’una zona de cultius hidropònics i d’un safareig per a la recollida i distribució de l’aigua
depurada.
També s’està treballant, en col·laboració amb l’IBASAN, perquè el sistema de depuració i
les transformacions paisatgístiques associades siguin un model per seguir en altres llocs.
L’empresa Proyectos Paisajísticos de Baleares, SL, s’ha fet càrrec del servei de
manteniment de les zones enjardinades de la Universitat de les Illes Balears, cura dels horts
i neteja de la urbanització del campus.
La prioritat de la Universitat en l’àmbit concret dels enjardinaments és posar en marxa tot
un seguit d’actuacions adreçades a estalviar aigua:
•
•
•

Eliminació de la gespa
Eliminació del reg per aspersió
Reg per degoteig

•
•

Enjardinament amb espècies autòctones de baixos requeriments hídrics
Llacunes autodepuradores d’aigües grises.

Programa ERGON: continua vigent el conveni de col·laboració que se signà el dia 25 de
juny de 2004 entre l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i la Universitat de
les Illes Balears, sobre la realització del curs de formació professional ocupacional: ajudant
de viverista i jardineria ecològica, del programa ERGON.
L’objecte del present conveni és l’execució d’actuacions de formació professional
ocupacional del Fons Social Europeu, pel qual el Consell de Mallorca assumeix la
responsabilitat d’executar el programa ERGON, adreçat a la formació de joves amb
discapacitat a Mallorca.
Les activitats programades estaran repartides en cinc grans accions, en funció de l’època de
l’any:
Hort ecològic
Realitzar plantació de bardisses de plantes autòctones
Realitzar el manteniment de les instal·lacions
Realitzat el muntatge de diferents sistemes de reg
Viver de botànica
Realitzar operacions de manipulació de llavors i material vegetal
Preparar medis de cultiu i barreges per a diferents cultius
Realitzar sembres de planta autòctona
Realitzar el manteniment de les instal·lacions
Repoblació i reforestació del campus
Realitzar plantacions als diferents espais del campus
Realitzar reposicions de plantes en mal estat
Manteniment i restauració dels jardins de Son Lledó
Realitzar la construcció de jardins
Realitzar reposicions de plantes en mal estat
Realitzar feines de manteniment dels jardins ja establerts
Pràctiques amb brigada de jardiners del campus
Realitzar feines de reparació del terreny: cavar, refinar, anivellar, rasclonar…
Realitzar sembres d’un jardí
Realitzar feines de neteja de zones verdes i jardí
Utilitzar la maquinària i l’ormeig més adient per realitzar les tasques de construcció i/o
manteniment d’un jardí
El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears, a la reunió del dia 13 de
novembre de 2003, decidí donar el vistiplau perquè el curs del programa ERGON es
realitzi a les instal·lacions i els espais ubicats a Can Quintana, així com les despeses de
llum, aigua i telèfon que es puguin derivar de la realització del curs.

— Tasques agrícoles: des del mes d’octubre de 1999 hi ha una persona de la plantilla de
la UIB que s’encarrega de les tasques agrícoles de la superfície rural del campus. Es va
continuar la poda dels arbres, la neteja bàsica de la terra, la recuperació de l’hort dels

tarongers de Son Lledó, i totes les tasques que ens permetran mantenir l’àrea rural del
campus en les condicions més naturals possibles.

